Nieuwsbrief Juni 2019

3e Regionaal clubkampioenschap JINDO
Op zaterdag 25 mei hebben ruim 80 judoka’s
gestreden voor de mooie prijzen die er te behalen
waren. Wederom weer een sportief en leerzaam
judotoernooi zonder blessures. Mijn complimenten
aan alle judoka’s!
Vrijwilligers, bedankt voor jullie hulp!

Proefexamen & judo examen JINDO
Op vrijdag 21 juni zal JINDO tijdens de lessen de
proefexamens houden. Er wordt dan gekeken wie
voor welke band of slip op zaterdag 13 juli examen
mag doen. Op vrijdag 21 juni wil ik geen publiek in de
zaal hebben (uitzondering groep 2-3 jarigen). Tevens
krijgt iedereen een informatiebrief mee.
Op zaterdag 13 juli tijdens het echte examen mag je
zoveel mogelijk publiek meenemen. Het wordt een
waar feest! De exameneisen heb je al in je mail
staan. Bereid je goed voor!
Reanimatie training JINDO
Judoka ben je niet alleen op de mat, maar ook
daarbuiten. Het zit in ons om mensen te helpen. Dat
is 1 van de redenen waarom wij een fantastische club
hebben.
Op zaterdag 20 juli 2019 vindt bij JINDO een
reanimatiecursus plaats. Deze wordt gegeven door
een
gecertificeerd
docent
en
collega
ambulancechauffeur. Er zal op poppen en met AED's
getraind worden. Iedereen die deze cursus volgt zal
na afsluiten een certificaat van bekwaamheid in
ontvangst nemen. De inkomsten van deze cursus
gaat naar een eigen AED.
Deze zal bij elke judoles en evenement in de zaal
aanwezig zal zijn. JINDO vindt het belangrijk om
iedereen (judoka en gast) te kunnen helpen als zij dit
nodig hebben.

Algemene gegevens reanimatiecursus:
Datum:
20 juli 2019, zaterdag
Tijd:
Na 11 uur
(ligt aan de hoeveelheid inschrijvingen)
Tijdsduur:
Ongeveer 2 uur.
Adres:
Gymzaal, Rossinilaan 14, Doetinchem
Voor wie:
Elke judoka of directe familie vanaf 11 jaar en
ouder.
Inschrijven:
mail naar info@jindodoetinchem.nl
Inschrijven voor: zondag 14 juli
Kosten:
€ 25,00 per persoon
Docent:
Sjef Luijten en Thijs Holtermann
Ouder-kind judodag
Niets is leuker dan met jouw vader of moeder, opa of oma de mat
op te gaan en hen kennis laten maken met jouw hobby. Op vrijdag
19 juli zal als seizoen afsluiting een ouder-kind judodag worden
georganiseerd. Zorg voor sportieve kleding ouders! Het wordt
zweten 😉.
Budodag Oost Nederland in Markelo vanaf 7 jaar!
Wil jij een extra training? Op zaterdag 29 juni worden er in Markelo
verschillende clinic’s georganiseerd. Deelname is gratis! Ga je
mee? Meld je voor 22 juni aan op info@jindodoetinchem.nl, geef
ook aan of je kan rijden i.v.m. carpoolen.
10-12 uur randori wedstrijdjes
7-11 jaar
10-12 uur clinic door Jelle Snippe
12-17 jaar
13-15 uur clinic door Ronald Huffenreuter
12 + jaar
Agenda
21 juni
22 juni
29 juni
6 juli
13 juli
19 juli
20 juli
20 juli
6 sept

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Proefexamen (geen publiek)
Zwarte band examens (geen les)
Budodag Oost Nederland in Markelo
Examen training 10:30-12:00 uur
Judo examens (met publiek)
Ouder kind judodag (ouders doen mee)
Reanimatie training (11:00 – 13:00 uur)
Zomervakantie
Eerste judoles na de zomervakantie

