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Beste judoka’s en ouders,
Juni is traditioneel de laatste maand van het schooljaar en van ons judoseizoen. We zijn dan
ook heel blij dat we nog enkele trainingen in onze judozaal konden organiseren om het jaar af
te sluiten. September zal een boeiende maand worden. We zullen zoeken naar een evenwicht
tussen judoka’s die voor de eerste keer de mat betreden, judoka’s die nog hun examen mogen
afleggen en anderen die naar wedstrijden toe zullen trainen.
Wij kijken ondertussen ook al vooruit naar onze jaarlijkse BBQ op 14 november. Daar worden
de clubkampioenen bekend gemaakt en het belooft razend spannend te worden. Veel
judoka’s waren ontzettend vaak aanwezig en namen daarbij ook deel aan verschillende
tornooien. Dit wordt allemaal samengeteld en in rekening gebracht met de attitude op zowel
training als tornooien. Er zijn dit jaar héél wat kanshebbers…
Sowieso zijn we trots op al onze judoka’s. Er werd heel wat vooruitgang gemaakt en er bleek
vooral veel plezier tijdens de trainingen en inspanningen. We kijken alvast uit naar de
toekomst en we hopen dat de zomer iedereen deugd doet. Hopelijk zien we jullie daarna terug
talrijk op onze tatami in september!
We wensen jullie dan ook allen een heel fijne vakantie toe!

Zin in een judokamp of stage?
Er worden deze zomer heel wat judokampen en stages aangeboden die mogen doorgaan.
Wie interesse heeft kan verder via deze linken.
Organisatie
Fedes en Sport Vlaander (ism
Vlaamse judofederatie)
Judosportkampen Brugge
Judokampen Bavikhove
Judokampen Kortrijk

Link
https://fedes.be/sportkampen/judo/
https://www.facebook.com/groups/102501283229940/
https://www.judoclubbavikhove.be/
http://www.judoschoolkortrijk.be/Sportkampen.htm

Onze judoclub ten tijde van Corona: overzicht
We hebben al heel wat stappen gezet om onze werking terug zo normaal als mogelijk op te
starten. Een overzicht vind je hier terug.
12/03: Laatste training voor Corona
15/03: Cobra Uitdagingen
20/03: Cobra 3 op een rij
Paasvakantie: Trainingen voor Thuis
27/03: Judo Memory
16/04: Start Online trainingen
19/04: 10 dagen 100 uitdaging
11/05: Geheime Judomissie
18/05: Opstart Outdoor trainingen
11/06: Opstart indoor Trainingen
03/09: 1ste training September???

De groepen in 2020-2021
Door Corona trainden de jongeren van het geboortejaar 2010 en 2009 mee met de tweede
groep. We merkten op dat dit voor alle judoka’s, zowel in groep 1 als groep 2 welgekomen
was. Op die manier wordt onze tweede groep wat aangedikt en wordt onze eerste groep iets
minder druk. Voor komend sportjaar:
➔ Judoka’s 2009 en 2010 maken de keuze in welke groep ze willen aansluiten
Uiteraard zijn deze groepen niet absoluut en kan u steeds bij ons terecht als u nog vragen of
twijfels heeft. We willen vooral dat iedereen zich goed voelt op training en kan aansluiten bij
de groep waar hij of zij zich het best kan ontplooien.
Groep 1:
Groep 2:

17u45 – 19u00
19u00-20u30

°2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
°2010 en ouder

Sfeerbeelden van de maand

