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Judovereniging Tachi
Voorwoord
Beste Tachi-tijgers, ouders en verzorgers,
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar.
Inmiddels worden de bandexamen afgenomen. Sensei Theo en sensei Martin moeten
voldoen aan de richtlijnen van de JBN (judo bond Nederland). Er is een pdf van de JBN
waar de richtlijn in staat, het is niet zo maar een band of slip geven. Dit bestand is gedeeld
in de leden app en staat inmiddels op de website. Als bestuur zijn wij druk met de
regelzaken rondom het Lentetoernooi. Mocht je je nog niet hebben opgegeven, doe het
dan zo snel mogelijk.
Ook in deze editie kun je lezen dat er weer vele medailles en bekers zijn behaald, door
jullie… top hoor en natuurlijk gefeliciteerd. Kijk regelmatig op de site voor de te verwachten
toernooien. Seikō (betekent succes) bij de bandexamens…
Met een sportieve groet,
Stiena Hecker
Voorzitter Tachi Beilen.

Dorpentoernooien
De eerste 3 dorpentoernooien van het seizoen zijn inmiddels geweest .In december was
nog in Beilen, de laatste was nu in Diever. Zie voor de uitslagen verderop. Maar wat zijn
de dorpentoernooien ook alweer. Dit zijn 6 toernooien in een seizoen. Verdeeld over
Noord Wolde, Beilen, Diever, Westerbork, Hoogeveen en Meppel. Judoka’s die net
begonnen zijn en het leuk vinden om wedstrijdjes te doen kunnen hier aan meedoen. Het
is laagdrempelig, de scheidsrechters leggen vaak ook uit hoe de regels zijn. Kortom een
leuke manier om te wennen aan het spelen van wedstrijdjes. Een voordeel is als je
meedoet dat je ook gelijk mee strijdt voor de wedstrijdladder. Daarnaast krijg je als je 5 x
mee gedaan hebt in een seizoen een dorpenkanjer beker. Dus hoe leuk is dat dan…
Kortom wil je graag wedstrijdjes spelen, geef je op via de site.

Lentetoernooi
Op zaterdag 23 maart 2019 wordt het jaarlijkse lentetoernooi gehouden. Op dit toernooi
komen judoka’s uit heel Nederland strijden om de medailles. We hopen in deze editie ook
weer op vele mooie partijen. De inschrijving hiervoor is inmiddels geopend en de judoka’s
kunnen zich voor deze wedstrijd inschrijven. De kosten van het toernooi zijn €9,50. Maar
we hebben ook voor dit toernooi vele vrijwilligers nodig. Op het moment dat een
ouder/verzorger een dagdeel helpt op deze dag is de inschrijving voor de judoka gratis.
Daarnaast hopen we natuurlijk ook op andere leden /ouders, verzorgers die ons kunnen
helpen bij de diverse taken. Meer informatie zal ook nog via aparte mailing komen. Bij
vragen kan er altijd gemaild worden naar: info@tachibeilen.nl
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Algemene ledenvergadering
Op woensdag 22 mei a.s. om 20.00u wordt de algemene ledenvergadering van Tachi
weer gehouden. Het is vaak de evaluatie van een seizoen wat dan op het einde loopt,
maar daarnaast een moment om elkaar te kunnen spreken. Het begint eerst met een
officieel gedeelte, maar daarna is er tijd voor een hapje en een drankje. Hou de datum dus
al vrij in de agenda. De locatie wordt later nog doorgegeven. Evenals de agenda en de
uitnodiging.

De worp
De worp komt deze keer van: Rowen Jongman
Wat is je favoriete worp:. Koshi- guruma
Waarom deze worp: Omdat je iemand over je rug mag trekken en dat vind ik wel leuk
Aan wie geef jij de worp door: Marijn Jongman
Uitleg worp:
Dit is een 4e heupworp. Koshi betekent heup en guruma betekent
wiel/rad. De judoka plaatst de rechterarm rond de nek de
tegenstander en plaatst zijn rechterheup voor de rechterheup van
de tegenstander. De judoka buigt vooruit en heft zo de tegenstander
lichtjes van de grond
De judoka maakt een draaiende beweging met het bovenlichaam en
werpt zijn tegenstander waarbij zijn rechterbeen het
vooruitkomende rechterbeen van de tegenstander blokkeert (of
zelfs veegt).
Deze worp lijkt op o-goshi, met dat verschil dat de judoka bij o-goshi de arm op de rug van
zijn tegenstander plaatst i.p.v. in de nek

Uitslagen
Kniepertjestoernooi Hollandscheveld 5-1-2019
1e plaats: Martijn Bos
2e plaats: Eva Dam, Sven Hecker
3e plaats: Thian Kuiper, Lucas v/d Linden, Kalin Kuiper en Guus Brinksma
Dorpentoernooi Diever 19-1-2019
2e plaats: Justin Vos, Aaron Wever, Kalin Kuiper
3e plaats: Thian de Jong, Teus Luchies, Kay Zingstra
4e plaats: Jens van Driel, Lars Oosting, Sem Britstra, Hugo Schepel
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TOP 3 Wedstrijdladder 2018–2019
1e Kalin Kuiper
2e Bram Brandsema, Sven Hecker
3e Thian de Jong, Aaron Wever

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.

Sponsorkliks
Onze vereniging is sinds kort aangesloten bij sponsorkliks. Via deze weg wordt onze
vereniging door de leden gratis gesponsord. Op onze website staat een banner van
sponsorkliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen
webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van deze
bedrijven levert onze vereniging een commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het
kost je dus niets extra. Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen.
Via onze webpagina op SponsorKliks kan je ook bijvoorbeeld terecht bij diverse
restaurants waarbij elke bestelling of reservering de verenigingskas geld oplevert. Zo is
sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook!
Ook kan je via de volgende link op de website van sponsorkliks komen. Doen jullie mee?
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9707

Nieuwe lid: Jens Britstra
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Agenda
Maandag 28 januari bandexamens
Vrijdag 1 februari bandexamens
Week 8 geen les i.v.m. voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari clubkampioenschappen
Vrijdag 1 maart clubkampioenschappen
Zaterdag 23 maart Lentetoernooi
Woensdag 22 mei Algemene Ledenvergadering

Agenda dorpentoernooien 2018-2019
Zaterdag 19 januari
Zaterdag 9 februari
Zaterdag 30 maart
Zaterdag 25 mei

Diever
Westerbork
Hoogeveen
Meppel

inschrijven voor 21 december
inschrijven voor 19 januari
inschrijven voor 9 maart
inschrijven voor 27 april
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