
Beste leden,
 
Om de communicatie naar de leden te vergroten hebben we een nieuwsbrief in het leven roepen. De
nieuwsbrief zal maximaal drie keer per seizoen uitkomen. In deze editie hebben we aandacht voor de
volgende zaken:
 
- voorstellen bestuur
- terugblik acties
- vooruitblik nieuwe locatie
- graduaties
- communicatie
- belangrijke data
 

 
                                                                                Jose, Simon & Sybolt (achter), Rik (midden voor), Dirk (rechtsonder)

 
 

 
 

 
Hoi, ik ben Dirk Attema en woon in Ter Borch.
Afgezien van een halve les judo toen ik zelf 8 was,
heb ik geen ervaring met judo. Wel met inmiddels
diverse andere sporten, waarvan racefietsen nu de
meeste tijd "krijgt". Mijn twee zoontjes blijken echter
wel heel enthousiast te worden van de judolessen
van Bas en de wedstrijdjes. Vandaar dat ik Sakura
koos om mij in te zetten. Dat doe ik relatief
bescheiden met de ledenadministratie, gemiddeld
nog geen uurtje in de week
 
Mijn naam is José van der Luit, moeder van een
dochter en een judoënde zoon Bram. Ik ben
bestuurslid en hou me voornamelijk bezig met de
regelzaken (graduaties, ondersteuning toernooi etc)
bij locatie Terborch.
 
Voor locatie Eelde zijn we nog opzoek naar een
ondersteuner (bestuurslid)
 
Mijn naam is Simon Leistra. Ik ben vader van 3
judoënde zoons bij Sakura. Na zelf actief te hebben
gejudood probeer ik nu in de rol van voorzitter wat te
kunnen betekenen voor de judosport. Als voorzitter
zit ik een keer per maand de vergadering voor en
hou ik me bezig met het reilen en zeilen van de club.
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Het bestuur
 
Het bestuur van de judo vereniging 
 Sakura bestaat uit 4 personen. In een
paar zinnen zullen we ons nader aan u
voorstellen:
 
Mijn naam is Rik Schilperoort. Onze
zoon is twee en half jaar geleden op
judo gegaan waardoor ik in aanraking
ben gekomen met de judo sport.
Daarvoor kende ik de judo sport alleen
van tv wanneer ik naar de Olympische
spelen keek. Ruim een jaar geleden ben
ik gevraagd om de functie van
secretaris te bekleden en dat doe ik
met veel plezier. U weet mij te vinden
via de mail of via de website en u kunt
mij natuurlijk altijd aanspreken
 
Mijn naam is Sybolt Nauta, ik woon met
mijn gezin in Paterswolde en werk bij
Certe. Mijn zoon Job judoot bij Sakura.
Zelf weet ik weinig van judo, maar
geniet er van te zien hoe de kinderen
plezier aan judo beleven. Sinds een jaar
ben ik penningmeester en zet ik me in
om Sakura financieel gezond te houden.
 
 



Judoexamens
 
Bij judo wordt een judoband gedragen.
Enerzijds zorgt de judoband ervoor dat het pak
goed op zijn plaats blijft zitten en anderzijds
geeft de band ook het vaardigheidsniveau aan
van de judoka.
Elke judoka start met een witte band (6e kyu).
Doo een judo examen af te leggen waar
vaardigheden worden getoond kun je een slip
/stap om hoog.
Van de 6e kyu (wit) naar de 1e kyu (bruin) zijn
de te doorlopen stappen. Na bruin volgt zwart
en hiervoor dien je een examen af te leggen bij
het district.
De volgorde van kleuren is simpel te verklaren,
hoe donkerder de kleur slip/band, hoe meer
ervaring de judoka heeft.
De slippen kan je alleen verdienen als je
jonger bent dan twaalf jaar, dan doe je ook
twee keer per jaar examen. Ben je ouder dan
12 jaar, doe je in principe één keer per jaar
examen en ga je direct op voor de volgende
kleur band. Alle examens gaan vanaf je
twaalfde in overleg met de trainer, hij/zij
bepaalt of jij er klaar voor bent om de nieuwe
kleur band te gaan behalen.
De examens vinden plaats in januari en in juni.
 
 
 
 

De Grote Clubactie
 
In september zijn onze leden fanatiek aan de
slag gegaan met het verkopen van de loten. We
zijn erg verheugd te kunnen vermelden dat we
vooralsnog een kleine 1400 euro hebben binnen
gehaald. Mocht er onverhoopt nog ergens een
verloren lot bij u thuis liggen. Lever deze dan
alsnog in bij de trainer
 
 
 
 
 

 
 

Rabo Clubsupport
 
Dit jaar hebben we voor het eerst deelgenomen
aan de actie Rabo Clubsupport. De actie heeft
63, 59  opgeleverd en is aangevuld door de Rabo
bank naar 163,59 euro.
De bedragen van zowel de Grote Clubactie als de
Rabo Clubsupport zorgen ervoor dat we de
contributie laag kunnen houden. Tevens zijn we
aan het sparen voor een nieuwe mat voor de
nieuwe locatie in Eelde.
 
 
 
 
 

 
 

Sporthal Groote Veen
 
Op vrijdag 25 oktober hadden we het genoegen
om als aanstaande gebruiker alvast een kijkje
te mogen nemen in de nieuwe sporthal in
Eelde. Na vele jaren gebruik te hebben
gemaakt van locatie de Kooi, gaan we zoals
het nu lijkt in het nieuwe jaar van start in
Sporthal Groote Veen. Nadere communicatie
hieromtrent volgt.
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Communicatie
 
Om in contact te treden met onze leden maken we gebruik van verschillende communicatiekanalen.
- mail
- nieuwsbrief
- Website: www. sakurajudo.net
- facebook: www.facebook.com/Sakura-Eelde-Judovereniging
 
Onze contactgegevens zijn:
 
Simon Leistra, Voorzitter.Sakura@gmail.comSecretaris
Rik Schilperoort,  sakura.judovereniging@gmail.com
Sybolt Nauta, Financieelbeheer.sakura@gmail.com
Dirk Attema, ledenadm.sakura@gmail.com
José van der Luit, Coordinator.sakura.borchkwartier@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Belangrijke data
 
ALV  13  december 2019
kerstvakantie: 21 december 2019 - 5 januari 2020
judo examen:  28 en 29 januari Terborch 31 januari Eelde
Paastoernooi: 4 april
 
Voor de meest actuele wedstrijdjes heeft Bas onlangs een wedstrijdkalender verstuurd.
 
 
 
 
 

 
 


