Nieuwsbrief oktober 2018
Judovereniging Tachi
Voorwoord
Beste Tachitijgers, ouders en verzorgers,
Het is alweer oktober en zo lijkt de zomer al weer ver achter ons te liggen.
De judolessen zijn alweer volop bezig en de eerste dorpentoernooi staat gepland op 13
oktober in Noordwolde. Als bestuur gaan we beginnen met de voorbereidingen van het
dorpentoernooi op 8 december van onze eigen vereniging. Gelukkig bestaan er
draaiboeken en kunnen we vele punten afvinken. Voor 8 december zoeken we natuurlijk
ook vrijwilligers, dit kunt je in de nieuwsbrief lezen. Tevens kunnen de judoka's zich
opgeven via de website voor dit dorpentoernooi.
En wat een prachtige website heeft Tachi. De website beheerder John Dam heeft veel
energie in de website gestoken met een prachtig resultaat. Neem gerust een kijkje op
www.tachibeilen.nl. Alle nieuwtjes komen op de website en foto's van evenementen.
Voor de Rabobank clubkas campagne zijn Marjan Steenge (Penningmeester) en
ondergetekende naar de Nieuwe Kolk in Assen geweest om de geld cheque in ontvangst
te nemen, natuurlijk onze dank hiervoor. Het geld komt ten goede aan de vereniging..
Mocht je nog geen lid zijn van de Rabobank Coöperatie meld je dan gratis aan en dan kan
jij meestemmen voor je eigen club. In deze nieuwsbrief kun je zien welk bedrag de
verenging heeft gewonnen en waar we dit voor gaan gebruiken.
Verder wens ik jullie veel leesplezier toe en mocht je ideeën hebben voor de nieuwsbrief
geef het door aan het bestuur.
Met een sportieve groet,
Stiena Hecker
Voorzitter Tachi Beilen.

Even voorstellen
Sinds korte tijd heeft de vereniging weer een eigen websitebeheerder. Via deze weg wil hij
zich dan ook aan jullie voorstellen.
Mijn naam is John Dam. Mijn dochter Eva zit sinds 2016 met veel plezier bij Tachi.
Bij velen was bekend dat de website van Tachi nodig aan wat onderhoud toe was. In
overleg met het bestuur heb ik deze taak op mij genomen. In de afgelopen maanden heb
ik de site dusdanig veranderd zodat voor leden en belangstellenden een
informatiepunt is ontstaan waar onze prachtige vereniging centraal staat.
Een website is niks zonder informatie. Wij hopen dat u als lid of lezer
interessante informatie uit de judosport met ons wilt delen. Heeft u zoon
of dochter bijvoorbeeld meegedaan aan een wedstrijd en u heeft een
leuke foto gemaakt die wij mogen plaatsen enz. enz. Ik ben te bereiken
via de contactpagina en via mail: postmaster@tachibeilen.nl
Voor de social media liefhebbers onder ons, een like op onze artikelen
stellen wij erg op prijs.

www.tachibeilen.nl
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Ouder / kind judo/ demonstratie judo
Ook dit seizoen willen we weer een ouder/ kind judo houden. De trainers willen dan de
ouders/ verzorgers uitdagen om samen met hun kind een judoles te volgen. De lessen
voor dit seizoen staan gepland op maandag 29 oktober a.s. en vrijdag 2 november. Voor
de ouders van groep 3 en 4 op de vrijdagavond is een ander programma. De judoka’s van
deze groepen zullen dan een demonstratie geven. Maar iedereen is natuurlijk van harte
welkom om deze demonstratie bij te wonen. De demonstratie start om 19:30u en is in de
tennishal.
Om de demonstratie goed uit te kunnen voeren moet er natuurlijk wel getraind worden. Op
12 en 19 oktober willen de trainers gezamenlijk oefenen met groepen 3 en 4. Deze twee
data zullen de lestijden dan ook wat anders verlopen. Groep 3 zal van 1900-20.30u
trainen en groep 4 van 19:30-21:00u.

___________________________________________________________
De worp
De worp komt deze keer van: Kay Zingstra
Wat is je favoriete worp: De spierballenworp.
Waarom deze worp: Ik vind deze worp heel
stoer om te doen
Aan wie geef jij de worp door: Jaylinn Eisen
Uitleg worp:
Dit is de 2e schouderworp. Ook wel de spierballenworp genoemd.
De judoka brengt zijn rechterhand onder de rechterarm (in de oksel) van de tegenpartij en
stapt achterom met zijn linkerbeen zodat de tegenstander met zijn rug naar de judoka toe
komt te staan. In de draaibeweging trekt de judoka de tegenstander(strak) tegen zich aan
en klemt de tegenstander zijn rechterarm goed door zijn linkerarm ietwat naar beneden te
brengen en zijn rechterarm omhoog. De judoka buigt door zijn knieën om de tegenstander
over zich heen te werpen

Uitslagen
Het nieuwe seizoen is nog maar net begonnen. Op dit moment zijn er dan ook nog geen
uitslagen van wedstrijden. We hopen natuurlijk in de volgende nieuwsbrief de eerste
medaille winnaars van het nieuwe seizoen te mogen benoemen.
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TOP 3 Wedstrijdladder 2018–2019
1e Stiena Hecker 😊
2e Arjan van Kesteren 😊
3e Marjan Steenge 😊
Poedelprijs: Sensei Theo en sensei Martin
Natuurlijk hebben deze namen geen recht op de westrijdladder,
maar we hopen ook binnenkort hier weer judoka’s te mogen
begroeten die de punten binnen gaan halen.

Foto’s op sociale media en website en privacywet AVG
Zoals al eerder aangegeven in de nieuwsbrief kunt u, als u bezwaar heeft tegen het
plaatsen van foto’s op de site en/of facebook dit aan het bestuur kenbaar maken.
De AVG is onder de aandacht bij het bestuur. De laatste weken is steeds meer en meer
duidelijk wat deze verordening nu precies inhoud, wat de verantwoordelijkheden en de
consequenties (kunnen) zijn. Het bestuur is nu aan het inventariseren en filteren wat dit
voor ons als vereniging betekent, en zal gaan betekenen. Dit zal nader uitgewerkt worden
en uiteindelijk leiden tot privacy beleid. Dit beleid maken we t.z.t bekend, en zal ook
gepubliceerd worden. Tot die tijd gaat het bestuur ervan uit dat u ons vertrouwt dat er
vertrouwelijk met de persoonsgegevens van u en uw kinderen omgegaan wordt.

Nieuw lid: Justin Vos en Jordy Meijer
Rabobank clubkas campagne 2018. Meld je aan als lid van de Rabobank !
Op maandag 1 oktober was het zover. Namens de vereniging zijn Marjan Steenge en
Stiena Hecker naar de Nieuwe Kolk geweest om de avond van de rabobank clubkasactie
bij te wonen. Tijdens een geanimeerd programma werden de cheques uitgedeeld en
mochten deze ook met alle deelnemers tegelijk geopend worden. Onze vereniging heeft
een bedrag van €216,96 bij elkaar weten te
stemmen. Dit geld wordt besteed aan nieuw
materiaal voor in de dojo. Volgend jaar hopen we
natuurlijk op meerdere stemmen, hiervoor is het
wel nodig dat je lid wordt zoals onze voorzitter al
geschreven heeft.
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___________________________________________________________
Dorpentoernooi Beilen:
Zaterdag 8 december a.s. wordt in de tennishal bij Anybody ons jaarlijkse dorpentoernooi
gehouden. Ook dit jaar hopen we op een grote opkomst en een sportieve en leuke
middag. Deze middag kunnen we niet alleen organiseren en hebben dus ook jullie hulp
weer nodig. Voor de tafels zijn we op zoek naar 6 vrijwilligers, voor de weging zijn we op
zoek naar 2 vrijwilligers. Daarnaast hebben we nog 2 vrijwilligers nodig die elkaar af
kunnen wisselen i.v.m. het parkeren en de controle daarop. Dus heb je tijd, wil je ons
helpen laat het weten via info@tachibeilen.

___________________________________________________________
Agenda
Week 43 zijn er geen lessen i.v.m. herfstvakantie
Maandag 29 oktober: ouder/ kind judo
Vrijdag 2 november: ouder/ kind judo

Agenda dorpentoernooien 2018-2019
Zaterdag 13 oktober Noordwolde
Zaterdag 8 december Beilen
Zaterdag 19 januari Diever
Zaterdag 9 februari Westerbork
Zaterdag 30 maart Hoogeveen
Zaterdag 25 mei Meppel

inschrijven voor 22-09
inschrijven voor 17-11
inschrijven voor 22-12 (nog onder voorbehoud!!)
inschrijven voor 19 januari
inschrijven voor 9 maart
inschrijven voor 27 april
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