
 
 

Wedstrijden en activiteiten 
Agenda: 

- 30 mei PLUS Wallerboschtoernooi t/m 15 jaar en t/m groene band te Tubbergen 

- 6 juni Opstaptoernooi te Markelo t/m 12 jaar en t/m groene band 

- 13 juni JC van het Oosten te Borne 

- 19 juni Clubkampioenschappen te Harbrinkhoek 

- 27 juni NK teams -12 en -15 jaar 

- 22 augustus speeltuin, barbecue en bij mooi weer zwemmen 

- 29 augustus teamwedstrijden  

- 12 september Judodag met Marc Huizinga 

- 19 september budodag te Markelo 
 

Zaterdag 30 mei Judotoernooi in Tubbergen t/m groene band en t/m 15 jaar 
We organiseren zelf twee toernooien, 21 maart te Almelo en 30 mei een toernooi voor recreanten en 
beginnende wedstrijdjudoka’s. Je kunt je hiervoor opgeven bij het wedstrijdsecretariaat. Ook alvast een 
vraag aan ouders / verzorgers om vrijdagavond en zaterdag vrij te houden om te helpen.  
- Onderstaande gegevens mailen aan  wedstrijdsecretariaat@jvthag.nl en € 7,00 overmaken op 
rek.nr NL98RABO0122652851 o.v.v. naam kind en PLUS Wallerbosch 
Voor- en achternaam: Geboortejaar: Kleur band: Emailadres ouders: 
Ben je een man of een vrouw: Judobond nummer: Exacte gewicht 
 

Opstaptoernooi te Markelo 6 juni t/m groene band geboren 2004 en later 
Dit toernooi is  heel geschikt voor beginnende en recreatieve judoka’s, je wordt ingedeeld op leeftijd, 
gewicht en kleur band. Er is voor iedere judoka een prijs. Ongeveer een week van te voren hoor je hoe laat 
je moet judoën. Je kunt je tot 30 mei opgeven!  
- Onderstaande gegevens mailen aan  wedstrijdsecretariaat@jvthag.nl en € 6,00 overmaken op 
rek.nr NL98RABO0122652851 o.v.v. naam kind en opstaptoernooi 6 juni 
Voor- en achternaam: Geboortejaar: Kleur band: Emailadres ouders: 
Ben je een man of een vrouw: Judobond nummer: Exacte gewicht 
 

Judocompetitie van het Oosten 13 juni te Borne 
Zaterdag 6 juni is er weer een wedstrijddag voor alle judoka’s die een keertje een wedstrijdje 
willen meemaken, deze keer in Borne. 
Zorg dat je erbij bent, iedere wedstrijddag kun je je aanmelden en je hoeft niet alle dagen mee te 
doen. Dit is echt voor beginners.  
AANMELDEN: Zorg dat je je eerst registreert op de site. Vervolgens meld je je per wedstrijd 
aan. Dus iedere wedstrijd moet je je apart aanmelden.  
Betalen, 4 euro contant, doe je tijdens de weging op de wedstrijddag zelf.  
Deze site is een speciale website voor deze competitie, op deze site vind je alle informatie, verslagen, 
foto’s en je puntenstand.  Wacht niet en bezoek de site snel. Leuk is dat sommige 
judoka’s ook al een profiel hebben aangemaakt. Mocht het registreren niet lukken, 
vraag de leraren of de contactpersonen. Heb je al een account, dan hoef je je 
alleen nog maar aan te melden voor de wedstrijd.  

 
19 juni Clubkampioenschappen te Harbrinkhoek 
Iedereen wordt vrijdagavond verwacht tijdens de clubkampioenschappen te Harbrinkhoek in sporthal De 
Schalm. Tijden worden nog gemaild. 
 

RUG emblemen  
Kun je bestellen voor ongeveer 10 euro per stuk (bij meer bestellingen 
worden ze nog goedkoper) bij jvthag@gmail.com  Graag aangeven welke 
tekst je erop wilt. Bij lange namen kan er geen voornaam bij.  
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27 juni NK teams Busvervoer voor judoka’s, ouders, verzorgers, supporters 
Maar liefst drie teams hebben zich geplaatst voor de finale van de Nederlandse Jeugdcompetitie op 
zaterdag 27 juni te Nijmegen. En ook de kampioen van vorig jaar jongens -15 jaar conbinatieteam SJO/JV 
THAG mag naar het NK. De activiteitencommissie heeft het plan opgevat om met een bus te gaan en dit is 
natuurlijk afhankelijk van het aantal passagiers. De eigen bijdrage is vastgesteld voor kinderen op €7,50 en 
voor volwassenen op € 10,00. 
Supporters mogen ook mee, maar er zijn wel enkele regels opgesteld. 

- We gaan voor het judo, dus we blijven allemaal op de tribune (dus niet verblijven in kleedkamers, 
buiten, gangen enz.) 

- Naar de kantine alleen met toestemming van de leiding. 
Dus als je meegaat besef heel goed dat we met elkaar op de tribune gaan zitten en dat we willen kijken naar 
het judo. We willen ook niet dat de organisatie last heeft van ons of andere clubs zich ergeren aan ons.  
Via de mail jvthag@gmail.com of onderstaand briefje kun je je opgeven: 
 
Naam: ___________________________________________  tel.nr: _______________________________ 
 
gaat mee op 27 juni.  
 
Briefje inleveren bij je leraar en vol is vol en opgave betekent betalen! Via de mail is dus sneller en veiliger.  
 

22 augustus buitenspeldag 
Doordat we met 4 teams naar het NK gaan, wordt de jaarlijkse barbecuedag verplaatst naar zaterdag 22 
augustus. Opgavenbriefjes volgen nog, deelname bedraagt 5 euro..  
 

5 september teamwedstrijden voor iedereen 
Zaterdag 5 september zijn de jaarlijkse teamwedstrijden van de verenigingen uit Albergen, Almelo, 
Tubbergen, Geesteren, Bornerbroek, Markelo, Rijssen, Vroomshoop, Wijhe, Harbrinkhoek, Mariaparochie en 
Ootmarsum. Iedereen kan meedoen en deelname is gratis! 
Je wordt om 13.00 uur verwacht in de gymzaal van ’t PIUS X College te Almelo, Cesar Franckstraat 4. 
 

12 september Judoclinic met Mark Huizinga 
Door de sportimpuils van de gemeente Tubbergen is het mogelijk om Marc Huizinga uit te nodigen binnen 
onze vereniging. Hij zal starten met het geven van een clinic om half twee in de gymzaal van ’t Canisius in 
Tubbergen. Vervolgens is er een lezing in de aula van De Wiekslag voor ouders en judoka’s  en wordt er 
afgesloten met een broodbuffet. Deelname bedraagt 5 euro.   
Opgeven kan via de mail jvthag@gmail.com Vol is vol.  

 

EMBLEEM op je judopak 
Tot 15 jaar (liefst langer) is het in ieder geval verplicht om een embleem van de vereniging op je pak te 
hebben. Als lid draag je de vereniging uit en dat bevordert de groei van de vereniging. De emblemen zijn € 
3,50 en worden gratis door Renate op de pakken gezet. Het eerste embleem is gratis, heb je dit nog niet 
gehad, neem dan contact op met je leraar of contactpersoon van je eigen locatie.  
Het dragen van een embleem maakt je herkenbaar en dat is makkelijker voor de coaches.  
 

TRAININGSPAKKEN 
Mocht je een judotrainingspak willen kopen dan kan dat bij Renate Steggink, tel. 0546-631342. Met de 
verenigingen van Ootmarsum, JV THAG, Judo Almelo, Rijssen en Markelo hebben we dezelfde 
trainingspakken, alleen iedere vereniging met het eigen logo erop. De pakken kosten 45 euro. 
 

- Sponsoring.  Kent u iemand die onze vereniging wil sponsoren, informeer naar de mogelijkheden 

bij Ed Woolderink: sponsoringjudo@gmail.com  

- CLUB van 100 (de sponsor sponsort de judoka  en de faciliteiten voor de judoka) 

- Lotto, indien u 3 maanden lid bent van de LOTTO, krijgt de club 50 euro, klik op het logo op de site. 

- De collecte van Jantje Beton (de helft van de opbrengst is voor de vereniging) is van 10 t/m 15 

maart, als club mogen wij collecteren in Albergen, Mariaparochie, Harbrinkhoek, Tubbergen, 

Geesteren, Manderveen en Mander. Iedereen krijgt via de activiteitencommissie bericht.  

- Internetaankopen doen via sponsorkliks of steunmijnclub (klik op de logo’s op de site van 

www.jvthag.nl) Het kost u niet extra’s en het levert de vereniging geld op 
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