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SENIOREN JUDO-EXAMEN VANAF 1E DAN, ZATERDAG 25 JUNI IN SPIJKENISSE 
 
JEUGD JUDO-examen bij SV Hagendoorn R-Z. Zaterdag 2 juli 2022 
Dit vindt bij goed weer BUITEN op het middengedeelte plaats, zodat dat alle 
ouders/begeleiders kunnen kijken 
 
 
11.00 - 12.30 uur - witte banden  
12.45 - 14.00 uur - gekleurden banden 
Aanmelden bij de docent 
Examengeld €3,50 per judoka, uiterlijk 1 week vooraf te betalen.  
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De zomertijd is weer aangebroken. De weergoden werken mee en 
laten het weer toe, dat in buiten-groepslessen ook de grondoefeningen 
in de buitenlucht worden uitgevoerd. Hiervoor zijn stevige matten 
beschikbaar.  
 

Nieuwe leden - wij vragen je 

hulp 
 
Al vaker deden wij een oproep in onze nieuwsbrief, via Facebook en 
andere media. Om onze en jouw vereniging levensvatbaar te houden 
hebben wij 70 nieuwe leden nodig. Help ons door vrienden, familie of 
buren mee te nemen en enthousiast te maken om te komen sporten 
bij SV Hagendoorn, toegankelijk voor iedereen. Zelfs voor kinderen 
v.a. 2 jaar Peuter beweeg pret samen met de ouder (zie hierna). 
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We zoeken nog vijf peuters om hiermee te kunnen starten. 
Aarzel niet en meld je peuter aan om samen plezier te 
maken.  
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Rotterdam ontvangt tijdens NKnl op 25-26 juni 2022 
7.000 sporters van vijf sportbonden 

 
Rotterdam is gastheer van nationale kampioenschappen van maar liefst vijf 
sportbonden. De zwembond (KNZB), de gymnastiekunie (KNGU), de boksbond 
(NBB) , de Judo Bond Nederlan (JBN) en de triathlonbond (NTB) bundelen hun 
krachten en organiseren samen met Rotterdam Topsport en Rotterdam Festivals 
de eerste editie van NKnl. In totaal komen circa 7.000 sporters in actie: toppers, 
talenten en junioren. 
 
Voor Nederland is dit een uniek multisport-evenement. In Europees verband is zo’n 
samenwerking al eerder gedaan: de European Championships in Glasgow en Berlijn waren in 
2018 zeer succesvol. 
 
Met NKnl. zetten de vijf bonden hun sporten nadrukkelijk in de schijnwerpers. De synergie is 
evident: organisatorisch en publicitair hebben ze gezamenlijk meer slagkracht, de 
aantrekkingskracht voor media groeit (één cameraploeg kan in Rotterdam meerdere 
reportages maken) en de kaartverkoop kan worden gecombineerd. Daarnaast is door de 
efficiency kostenbesparing mogelijk. 
  

 

Nu wil Rotterdam WEDSTRIJDsport combineren met BREEDTEsport , d.m.v. clinics 
en demonstraties voor de jeugd. 

WIJ GAAN JUDO PROMOTEN 

Linda op zaterdag 25 juni staat in het AHOY voor de toeschouwers van de mix-teams 
JUDO. 

Cas en Pamela Lotte geven een clinic op zondag 26 juni voor het 
zwembad Zuidplein, wie wil er mee doen om. 

 

 
  

Wil je helpen op 26 juni in Ahoy geeft Linda op zaterdag een clinic. 
 

Meld je aan bij de leraar om mee te helpen en mee te doen. 
A 
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Een groep vrijwilligers heeft weer hard gewerkt. Deze keer is de zolder 
opgeruimd. 

Bedankt voor jullie hulp, ook de mensen die niet op de foto's hierboven staan. 
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op 21 mei JL heeft Linda met haar 
judovrienden het BUSEN JUDO 
KATA gepromoot , bij Rinus Blimer 
in Oosterhout. 
Met 22 deelnemers een goed 
opkomst. 
 
JUDO in “THE NATURAL WAY” 
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