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Judovereniging Tachi
Voorwoord
Beste Tachi-tijgers,ouders en verzorgers,
In de eerste nieuwsbrief van dit jaar waren jullie bezig met het behalen van de benodigde
slips en banden. Omedetōgozaimasu (=Gefeliciteerd) met het behalen van jullie slips of
band. Ook zijn inmiddels de clubkampioenschappen geweest en wederom zijn er weer
mooie plaatsen behaald. Hier konden jullie laten zien wat jullie al hebben geleerd in de
lessen. Ik zat vrijdag 1 maart aan de tafel en ik heb genoten van alle mooie worpen en de
voortgang. En dan moest ik mijn aandacht ook nog bij de puntentelling houden en letten
op de scheidsrechter.
En na veel voorbereiding was er dan eindelijk het Lentetoernooi, wat een happening!
De 37ste keer waarin judoka´s strijden om een plaats op het podium. Zo´n 600 judoka´s
deden mee en naast ongeveer 30 scheidsrechters, 10 matten waarop gestreden werd,
EHBO, waren er vele vrijwilligers en daarvoor onze dank. Mede dankzij jullie hebben we
een mooi toernooi kunnen houden en veel complimenten mogen ontvangen, 1 van de
complimenten staat in deze nieuwsbrief te lezen. Foto´s en uitslagen zijn op de website te
zien. In deze editie blikken we terug op de uitslagen van de clubkampioenschappen en het
Lentetoernooi. Op 22 mei a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats en hoopt het
bestuur jullie daar te mogen begroeten.
Met een sportieve groet,
Stiena Hecker
Voorzitter Tachi Beilen.

Lentetoernooi
Op zaterdag 23 maart 2019 was het 37e lentetoernooi en het 4e opstaptoernooi gehouden.
Helaas waren de inschrijvingen voor een Newaza toernooi te weinig, anders hadden we
deze ook nog mogen begroeten. Maar de judoka’s hebben met elkaar een mooie dag
ervan gemaakt. De voorzitter schreef het al in haar voorwoord, maar dank aan alle
vrijwilligers die meegeholpen hebben deze dag. Het was soms zoeken naar voldoende
mensen, maar uiteindelijk hebben we het wel met elkaar weer gedaan. Van een van de
ouders die achter de tafel zat kregen we vlak na het toernooi het volgende compliment en
die wilden we jullie zeker niet onthouden:
“Hoi Arjan en rest van het bestuur (en organisatie),
Bedankt voor de organisatie van het Lentetoernooi, wat een evenement zeg!! Ik heb
vandaag m’n ogen uitgekeken, wat een happening....buiten enorm veel auto’s, binnen veel
judoka’s, scheidsrechters, publiek en vrijwilligers.....wat een geregel om dit te organiseren
en daarvoor petje af!! Natuurlijk zullen er punten zijn die je wellicht volgend jaar anders wilt
doen en er zullen altijd mensen zijn met kritiek op dingen (help, wat kunnen sommige
coaches spuien...), maar nogmaals....jullie doen het maar wel mooi! En ik begreep dat het
het zoveelste jaar is (en voor de meesten misschien normaal), maar voor mij was het de
eerste keer en ik was erg onder de indruk van alles: nogmaals bedankt!!”
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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:Marijn Jongman
Wat is je favoriete worp:O goshi
Waarom deze worp: Omdat ik hem heel goed
kan en hierbij je spierballen kan laten zien.
Aan wie geef jij de worp door:
Dajon Sterenburg
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
Toernooi Slagharen, 2 februari
Tim van Kesteren en Guus Brinksma. Helaas zijn beide jongens tijdens deze wedstrijd niet
in de prijzen gevallen, maar hebben wel goed gestreden voor een plek.
Dorpentoernooi Westerbork 9 februari
1e plaats: Justin Vos, Thian de Jong
2e plaats: Sven Hecker, Kalin Kuiper
3e plaats: Thijs de Groot, Kay Zingstra
4e plaats: Jens Britstra, Sem Britstra, Stan Britstra, Jens van Driel, Dajon Sterenburg,
Hugo Schepel, Lars Oosting
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Clubkampioenschappen 25 februari
1e plaats: Justin Vos, Olivia Heegen, Thijs de Groot, Rik Snippe
2e plaats: Stan Britstra, Joris ten Kate, Thijn Britstra, WictoriaHeegen
3e plaats: Sem Britstra, DajonSterenburg, Milan Poelarends, Kalin Kuiper
4e plaats: Eke Aikema, Jens van Driel, Marijn Jongman, Thian de Jong, RowenJongman,
Jens Britstra, Bram de Jong
Uitslagen clubkampioenschappen vrijdag 1 maart
1e plaats: Lian Wever, Kelvin Dolfing, Annelie Oort, Sven Hecker, Maran van Berkum,
Thomas Boele, Caitlin Oosting, Ronan Brandsema, Maik Tekelenburg, Tristan
van de Kuur
2e plaats: David Fokkema, Bram Brandsema, Bram Smit, Aaron Wever, Eva Dam, Hugo
Schepel, Ruben de Lange, Kay Zingstra, Jack Hoogendoorn, Lars Oosting
3e plaats: Mick Wever, Jordy Meijer, ChayenneWeidema, Gerbert Kuik, Jayden Scholing,
Igor Hoogendoorn, Jarco Klaassen, Ruben Wink, Duncan Oosting
4e plaats: Dylan Ebbinge, Lucas Boele, Joaz Broekman, Lucas v/d Linde,
Tisaynah Weidema, Mare van Bentum, Jaylinn Eisen, Teus Luchies,
Reinier Plomp
Uitslagen opstap lentetoernooi Beilen, 23 maart
2e plaats: Lars Harms
3e plaats: Sven Hecker
4e plaats: Sem Britstra, Annelie Oort, Kalin Kuiper, Lars Oosting, Thijs de Groot, Rik
Snippe, Kay Zingstra, Jaylinn Eisen, Justin Vos
Uitslagen lentetoernooi Beilen 23 maart
2e plaats: Thijmen Brust
4e plaats: Guus Brinksma
Daarnaast hebben Quinten Everts, Lucas v/d Linden, Thian Kuiper, Tim van Kesteren,
Aaron Wever, Eva Dam ook gestreden om een medaille, maar helaas zijn ze net niet in de
prijzen gevallen.
Uitslagen dorpentoernooi Hoogeveen 30 maart
1e plaats: Lars Oosting
2e plaats: Thijn Britstra
3e plaats: Justin Vos, Hugo Schepel, Sven Hecker
4e plaats: Sem Britstra, Dajon Sterenburg, Rik Snippe, Jens van Driel, Stan Britstra, Thian
de Jong, Jens Britstra
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TOP 3 Wedstrijdladder 2018–2019
1e Sven Hecker
2e Kalin Kuiper
3e Thian de Jong

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
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Nieuwe leden
Bram de Jong, Meike de Jong, Ike Hoogenberg, Jayden Scholing, Amber Jansen
Allen van harte welkom bij Tachi!

Outdoordag:
Alvast voor de agenda. Op zaterdag 6 juli zal de outdoordag plaats vinden. Hoe of wat is
nog even een verrassing. Bestuur en trainers zijn bezig om een leuk dagprogramma in
elkaar te zetten. Jullie worden dus nog verder geïnformeerd. De outdoordag zal dan
tevens de afsluiting zijn van het judoseizoen.

Vrijwilligers:
Tijdens de belrondes die onder de ouders zijn gedaan is ook gevraagd of ouders willen
helpen voor de vereniging. Naast het jaarlijks terugkerend Lentetoernooi zijn er ook
andere taken die gedaan moeten worden en waar vrijwilligers voor nodig zijn. Bijvoorbeeld
onderhouden van de dojo, het wassen van de leenpakken, meedenken voor invulling van
activiteiten ( bijvoorbeeld de outdoor) Tijdens de gesprekjes hebben diverse ouders ook
aangegeven te willen helpen. Hiervoor natuurlijk ook hartelijk dank. De gegevens worden
geinventariseerd. Begin mei komt het bestuur weer bij elkaar voor een vergadering. Hierin
zullen de gegevens mee genomen worden en na deze vergadering zal er ook contact
worden opgenomen met de ouders die zich hebben opgegeven. Denkt u nu: Ik kan ook
nog wat doen voor de vereniging. Laat het ons weten en mail: info@tachibeilen.nl of geef
het aan bij een van bestuursleden of trainers.

Agenda Tachi:
vrijdag 19 april: geen judo i.v.m. Goede vrijdag
ma 22 april t/m vr 4 mei: geen judo i.v.m. meivakantie
woensdag 22 mei: Algemene Ledenvergadering
zaterdag 6 juli :
Outdoordag

Agenda dorpentoernooien 2018-2019
Zaterdag 25 mei

Meppel

(inschrijven voor 27 april a.s.)
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Fijne Paasdagen gewenst en een fijne vakantie
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