Nieuwsbrief oktober 2019 –
deel 1

JINDO’s groei komt door haar leden
De judoschool stormt na anderhalf jaar af naar
100 actieve leden. Waar zit het succes? Ik denk
bij al haar leden en familie. Er ontstaat een
sterke band binnen de groepen, niet alleen
door de judoka maar ook tussen de ouders. Er
wordt gelachen en genoten, het is zelfs soms te
gezellig waarna er een sssst volgt naar de
tribune. Aan vrijwilligers geen gebrek. Ruim 25
personen hadden zich aangemeld om in
augustus en september te flyeren voor de club.
Elke lesdag staan er 5 topassistenten op de mat
waar ik elke week weer van op aan kan. Ik ben
er trots op hoe de judoclub zich vormt. Judo bij
JINDO is echt voor iedereen!
Thijs Holtermann

Top les van legendarische topjudoka
Mark Huizinga
Op 22 september hebben Luna, Tanja en
meester Thijs deelgenomen aan een
trainingsstage o.l.v. Mark Huizinga. Een
leerzame stage waaronder diverse uchi-komi
vormen, het terugvechten bij een tori met een
dominante pakking en veel leuke
kanteltechnieken het programma vormden.
Natuurlijk kwamen we ook een hoop
judovrienden tegen. Tot de volgende keer!

Grote club actie

160 vierkante meter judomat en een
zelfgemaakte mattenkar
2 september kwamen ze binnen op een
enorme pallet. De 32 nieuwe judomatten
zorgen ervoor dat wij alle judotechnieken veilig
kunnen uitvoeren. We kunnen ze zelfs goed
opbergen door toppers als Ruth Kleinhout en
Edwin Snik die een mooie mattenkar voor
JINDO hebben gemaakt. Nu elke keer
opruimen …. Zucht….

Er zijn al ruim 100 loten verkocht binnen de
grote club actie. Lever je een vol boekje in, dan
krijg je een JINDO-instructie poster gratis. De
opbrengsten van de grote club actie gaan naar
nieuwe projecten zoals: JINDO-judopakken,
uitbreiden van de judolessen en het
organiseren van het JINDO-judo feest op 11
januari 2019 met een clinic van een topjudoka.
Inleveren van de boekjes kan nog tot zaterdag
19 oktober 2019.

4e Regionale clubkampioenschap
JINDO
Op 24 november houdt JINDO haar vierde
clubkampioenschap. Een judotoernooi waarbij
judoka’s op een veilige en leuke manier kennis
maken met wedstrijdjudo. Meer informatie en
inschrijven kan op www.jindodoetinchem.nl
Inschrijven kan tot 16 november 2019
Leeftijden: Vanaf 2 jaar t/m volwassenen
Niveau: Vanaf witte band, recreatief
Inschrijfgeld: €6,- (+ €3,- voor als je ook met de
open klasse meedoet +12 jaar)
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Vrouwen nemen de overhand binnen
seniorenjudo
Elke vrijdag avond van 20:15 tot 21:45 uur
trainen de senioren. Judoka van 18+ die met
veel plezier, recreatief trainen naar de zwarte
band of verder. Waar normaal met een
meerderheid judo mannen op de mat staan is
er wat bijzonders gaande. Sinds afgelopen
vrijdag staan er meer vrouwen dan mannen op
de mat. Tot schrik van de mannen wordt er
zelfs harder gewerkt. De volwassenen groep
bestaat nu uit 14 personen, van witte band t/m
3e dan. Mocht jij (als man of vrouw) ook
interesse hebben om met judo te starten of te
hervatten, neem dan contact op met meester
Thijs (0626854252).
Heb jij jouw kinderen op judo? Dan valt dit
voordelig uit voor jouw abonnement.

Meester Alex komt lesgeven
Op 1 en 8 november komt meester Alex van
Mierlo lesgeven op de vrijdagavond. Dit omdat
meester Thijs in Japan zit voor trainingen.
Meester Alex is judoleider en in het bezit van
de zwarte band. Hij heeft veel ervaring in het
begeleiden van jeugd en het werken binnen
wedstrijdjudo. Bereid je maar voor op een paar
leuke en intensieve judolessen.

Veilig judo binnen JINDO

JINDO-judo instructie poster
Je hebt ze misschien al zien hangen. De JINDOinstructie poster is verkrijgbaar. Voor alle leden
van JINDO is de prijs laag gehouden. Voor €5,mag je hem meenemen en boven jouw bed
hangen. Er staan ruim 130 judotechnieken op!

Op onze JINDO-website staat een nieuw kopje.
Veilig judo, het meest belangrijke binnen de
club. Als er geen veiligheid is kan niemand
groeien. Binnen dit kopje kan je lezen wat
JINDO aan zowel fysieke als mentale veiligheid
doet. Je kan denken aan:
- Fysieke veiligheid
- Pestprotocol
- Protocol tegen seksuele intimidatie
- VOG van meester Thijs
- Vertrouwenscontactpersoon, iemand die
neutraal is en bij wie je jouw verhaal kwijt kan.
- Calamiteitenformulier
Mocht je na het lezen hier meer vragen over
hebben. Neem dan gerust contact op.
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JINDO leden worden per 1-1-2020 lid
van de Judo Bond Nederland
Bij de meeste sporten ben je lid van een
nationale sportbond. Bij judo is dit niet anders.
Omdat JINDO in de opbouwende fase zat is dit
uitgesteld.
Per 1 januari 2020 zal JINDO al haar leden
aanmelden bij de bond. Hieronder meer
informatie:
De Judo bond Nederland zorgt voor een hoop
voordelen. Deze voordelen zijn vooral
belangrijk voor de judoka’s van JINDO:
JBN-graduaties: Behaalde banden en slippen
worden geregistreerd en erkend met een
officieel diploma.
JBN-magazine: Ieder kwartaal het digitale
magazine van de JBN.
JBN leraren: Gediplomeerde en gecertificeerde
docenten op de mat.
JBN-paspoort: Een eigen document om je
resultaten in bij te houden.
JBN-verzekering: Secundaire
aansprakelijkheidsverzekering en aanvullende
ongevallenverzekering
JBN-keurmerk: Als de judoschool aan alle
voorwaarden voldoet van een veilige
opleidingsplek ontvang hij het keurmerk.
JBN-evenementen: Stages, judo examens en
wedstrijden worden georganiseerd door de
JBN.

Het lidmaatschap van de JBN is strikt
persoonlijk en staat los van het lidmaatschap
van JINDO.
Het lidmaatschap wordt niet automatisch door
je club opgezegd.
Omdat JINDO het beste wil voor haar leden
hebben wij het volgende kunnen regelen:
Alle leden die per 1-1-2020 lid worden van
JINDO hoeven geen inschrijfgeld bij de JBN te
betalen.
JINDO schrijft jou in bij de JBN.
Kinderen geboren in 2013 of later (jonger dan
7 jaar) betalen het 1e jaar €10,- en krijgen een
judo kleur/instructieboek cadeau.
Tarieven JBN-lidmaatschap per jaar, dit gaat op
basis van acceptgiro
(peildatum 31-12-2019)
Geboren in 2013 of later
€ 16,25
Geboren in 2008 t/m 2012
€ 29,75
Geboren in 2003 t/m 2007
€ 38,25
Geboren in 2002 en eerder
€ 53,85
Leden via koppeling jeugdsportfonds €25.Mochten er vragen zijn? Bel of mail naar
0626854252 of info@jindodoetinchem.nl.
Agenda
5 okt
19 okt
25 okt
26 okt
9 nov
23 nov
24 nov
?? dec
27 dec
3 jan
11 jan

Randori training 10:00-11:30, vanaf 4 jaar
Randori training 10:00-11:30, vanaf 4 jaar
Herfstvakantie
Herfstvakantie
Randori training 10:00-11:30, vanaf 4 jaar
Randori training 10:00-11:30, vanaf 4 jaar
4e Regionale clubkampioenschap JINDO
Judo band en slip examens (datum volgt)
Kerstvakantie
Kerstvakantie
JINDO 2 jaar, reünie en nieuwjaarsfeest.

