
JINDO DOETINCHEM 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 

 

WELKOM KLEINE KRIJGER 

Wij verwelkomen het nieuwste 
JINDO lid Evie Holtermann.  
Evie is geboren op 20-10-2020 en 
doet het hartstikke goed.  
Ze legt zelfs meester Thijs al in de 
houdgreep.  
 
Bedankt voor alle cadeautjes en 
kaartjes!  
 
 
EERSTE SPONSOREN HELPEN JINDO 

Inteqnion uit Aalten heeft besloten Stichting JINDO een handje 
te helpen. Zij zijn onze eerste bordsponsor. Bedankt voor jullie 
steun en hulp! 
 
Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen heeft ons gehol-
pen met de voorbereidingen van de stichting. Dankzij deze kan-
jers zijn de fundamenten van stichting JINDO professioneel en 
sterk. Bedankt voor jullie hulp! 
 

 

 

JINDO GENOMINEERD VOOR JBN JUDOSCHOOL VAN HET JAAR 2020 

Wat hebben wij een hechte en fantastische judo familie. Eén 
die door de hele achterhoek rijkt! Meer dan 50 vrijwilligers, 130 
actieve leden en eindeloze dromen voor de toekomst. Wat ben 
ik trots op iedereen die zich in de judoclub bezig houdt met het 
maatschappelijk belang! 
De judo moet toegankelijk zijn voor iedereen. Beperkt of niet 
beperkt, meisje of jongen, vanaf 2 jaar t/m senioren, of je het 
nou financieel breed hebt of niet. JINDO is voor iedereen toe-
gankelijk. 
Wij zijn geëindigd bij de laatste drie. Helaas zijn wij niet de win-
naar geworden, maar een nominatie onder alle judoscholen 
van Nederland zegt dat wij fantastisch bezig zijn.  
Bedankt allemaal voor jullie steun en inzit voor de club. 

JINDO MONDKAPJES 

De JINDO herbruikbare mondkapjes zijn van binnen van katoen en de 
buitenkant is van polyester. Wil jij ook het goede voorbeeld geven  
binnen en buiten de judoschool en er ook nog stoer uitzien, bestel 
dan de JINDO mondkapjes. Bestel een JINDO mondkapje  
zolang de voorraad strekt. 
 
Model JINDO is een twee-laags 
masker gemaakt met antibacteriële 
stof van 100% polyester en 100% 
katoen 
Wasbaar en herbruikbaar. 
 
Maat normaal & maat groot 
Prijs: 7,50 per stuk 
 

GROTE CLUB ACTIE 

61 fantastische judoka zijn voor ons op zoek gegaan naar mensen die 
JINDO willen steunen. En niet zonder succes. Dit jaar heeft JINDO 
ruim €2.100,- opgehaald voor stichting JINDO. Wat een enorm be-
drag.  
Bedankt voor al jullie hulp.  
 
Winnaars 
Onder alle verkopers zijn leuke prijzen verloot. Daarnaast heeft  
degene met de meeste verkochte loten een JINDO trainingspak  
gewonnen.  
Winnaar JINDO trainingspak: 
Daniel Alijev – 105 verkochte loten ter waarde van 273,- euro 
 
Winnaars JINDO petten (loterij) 
Daniek van de Burgwal – 5 verkochte loten 
Mirna Malek – 20 verkochte loten 
Nika van Erkel – 61 verkochte loten 
 
Gefeliciteerd winnaars. Jullie kunnen contact met meester Thijs  
opnemen voor het ophalen van de prijzen of het passen van een 
maat. 
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HET VERHAAL VAN JACK BERENDS 

Elke nieuwsbrief vertelt een judoka zijn of haar verhaal. Dit 
keer het verhaal van Jack Berends: 
 
Wie ben ik? 
Ik ben Jack Berends en ik ben 8 jaar. Ik woon in braamt met 
Mike, mama en papa en ik heb oranje band. 
Wat vind je van judo? 
Het is een leuke sport, je leert een vechtsport. En dat is het 
leuke er aan en daarom doe ik aan deze sport. 
Wat zie je in de toekomst van deze judo club? 
Nou een hele grote groep zie ik voor me en ik hoop dat ik 
zwarte band heb.  
Hoe ervaar je de judo? 
Super, je leert een vechtsport en daarom is het super! En ik 
doe mee aan wedstrijd judo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Covid-19 

Dankzij onze strenge regels is een uitbraak binnen de judo-
school  niet voorgekomen. Mijn complimenten voor jullie 
discipline.  Per 18-11 mag de 18+ jaar weer trainen op 1.5 
meter. Jullie zijn weer van harte welkom om de dinsdag, 
vrijdag en zaterdag. Blijf gezond, blijft trainen. 

 

NIEUWE KYU POSTERS & EXAMENTRAINING 

Na ruim een half jaar ontwikkelen zijn onze 
nieuwe exameneisen in poster vorm vastge-
legd. Elk lid heeft een gratis poster gekregen 
van de kleur band waar de judoka nog voor 
examen moet gaan doen. Een leuk weetje; 
elke techniek heeft zijn oorspronkelijke Ja-
panse benaming gekregen geïnspireerd door 
de Japanse reis van vorig jaar van meester 
Thijs. Heb jij deze poster nog niet? Geef dit 
dan snel aan. 

Om wat gerichter te kunnen gaan trainen heeft JINDO ook een hoop 
exemplaren geplastificeerd. Zo kan je nu met een trainingsmaatje op 
zaterdag ochtend van 08:30u tot 10:15u voor jouw volgende band gaan 
trainen. Dit is een open trainingsuur. Je bepaald je eigen lestijd en er zal 
een leraar zijn die je begeleidt. 

 
OLIEBOLLENACTIE 

Een van de acties van dit jaar om geld in te zame-
len voor Stichting JINDO is een oliebollenactie. JIN-
DO gaat op donderdag 31 december oliebollen en 
beignets bezorgen. Dit in samenwerking met “de 
echte bakker” Ten Veen. Deze heerlijke producten 
worden vers gebakken en voor een mooie prijs 
verkocht. Het bestelformulier en informatie staat 
online op onze website. Ook zal er een bestelfor-
mulier afgedrukt worden zodat je deze ook handmatig kan inleveren. De 
opbrengst zal gaan naar Stichting JINDO.  

 
STAGIAIR FINN WERKMAN 

Misschien heb je deze topper al aan het werk gezien. Hieronder zal hij 
zich voorstellen. 

Mijn naam is Finn Werkman. Zelf ben ik wedstrijd jiujitsuka, hiervoor 
reis ik veel. Ik zit op het Graafschap College en ik doe de opleiding Sport 
en Bewegen. Ik heb in mijn opleiding onder andere voor het keuzedeel 
Docent weerbaarheid en zelfverdediging gekozen. Voor dit keuzedeel 
ben ik op zoek gegaan naar een stageplek. Ik heb gekozen voor JINDO 
omdat ik vroeger zelf ook les heb gehad van Thijs. Zijn manier van lesge-
ven en omgang met leerlingen spreekt mij erg aan. 

Bij JINDO leiden we graag mensen op en delen onze expertise. We gaan 
er alles aan doen om stagiaires de aandacht en begeleiding te geven die 
zij verdienen.  

Welkom Finn! 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

 

In december zouden de open 
regionale clubkampioen-
schappen plaatsvinden. Uit 
solidariteit naar de zorg en 
veiligheid naar alle judoka 
hebben wij besloten dit uit 
te stellen tot 2021. Ons mo-
ment zal weer gaan komen 
waarbij er gevochten gaat 
worden voor vriendschap, 
plezier en glorie. 

 

JUUL FRANSSEN MOTIVEERT WEDSTRIJDJUDOKA’S 

Op zaterdag 5 september heeft wereldtopper Juul Franssen 
een motiverende clinic gegeven over wedstrijdjudo. Naast 
een inspirerend verhaal zijn er een hoop leuke technieken 
geleerd en handtekeningen uitgedeeld. Aanstaand weekend 
staat Juul Franssen op het EK. Je kan dit volgen via de websi-
te: ippon.tv 

Veel succes kanjer. 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERJUDO SUCCESVOL VAN START  

In september zijn we gestart met een judogroep voor men-
sen die wat meer aandacht nodig hebben. Tot nu toe heb-
ben zich vijf judoka aangemeld voor deze training. Een mooi 
begin voor wat wij belangrijk vinden. Judo voor iedereen. 
Ken jij nog iemand die hier ook interesse voor zou hebben? 
Laat het ons/die persoon dan snel weten. 

 

JINDO HOODY OF VEST 

Brrrrrrrr de koude dagen komen er weer aan. Houd jezelf warm en loop 
er stoer bij met onze JINDO kledinglijn! Alle pasmaten voor kinderen en 
volwassenen zijn aanwezig. Heb jij interesse? Laat het ons dan snel 
weten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERJAARDAG JINDO OP 9 JANUARI 2021 

Op 9 januari viert JINDO haar 3e verjaardag. Dit jaar wat minder groot 
dan dat we gewend zijn. Het wordt een feestje alleen voor de judoka. 
Geen drinken, geen hapjes, geen reünie maar wel veel judo en gezellig-
heid. Ook dit jaar is het feest gratis voor alle JINDO judoka’s. Er zal een 
voorinschrijving komen om de groepen niet te groot te laten worden. 
Meer informatie hierover volgt nog. 

Wel kan mag ik bekend maken dat grootmeester Richard de Bijl  die in 
het bezit is van de 8e dan judo (de meester van meester Thijs) voor 
alle leeftijden leuke lessen komt geven. Het zal dus een leuke en leerza-
me dag worden. 

AGENDA SEIZOEN 2020 

29 november 2020   Open randori training – 09:00-11:00 uur 

6 december 2020   Open randori training – 09:00-11:00 uur 

14 t/m 20 december 2020  Judo examens tijdens de les 

21 dec t/m 3 januari  Kerstvakantie 

9 januari 2021  Verjaardag van JINDO 3 jaar  

Judo voor iedereen Moerbeibloesem 38 

7006 MN Doetinchem 

06-26854252 

info@jindodoetinchem.nl 

www.jindodoetinchem.nl 


