
 
   
      
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBINFORMATIE 
De judovereniging THAG is een actieve vereniging met ruim 150 leden die voor alle leeftijden judotraining geeft op de 
locaties Tubbergen, Harbrinkhoek, Albergen, Geesteren, Wijhe. JV THAG heeft een zeer nauwe samenwerking met Judo 
Almelo, Judovereniging Ootmarsum, Sportstudio Twente Vroomshoop en Judovereniging Rijssen. 

CONTACTADRESSEN:  
Tubbergen/Geesteren/Albergen Eric de Hollander 

Tel. 06-22691261 
Almelo Canisius Cindy Raemakers 

Tel. 0546-499074 
Harbrinkhoek/Mariaparochie Sylvia Holterman 

Tel. 0546-491013 
Almelo Dojo Marcel Marsman 

Tel. 06-10951659 
Vroomshoop  
 
Wijhe 
 
Wierden 

Sport Studio Twente 
Tel. 0546–642232 
Renate van der Steege 
Tel. 06-15132165 
Janita Boeve  
Tel. 0548-517924 

Almelo IISPA  
 
Almelo Bornerbroek 
 
E-mail 

Oskar Klooster 
Tel. 0546-454919 
Nicole Ensink 
Tel. 06-49422008 
judoalmelo@gmail.com  

PIUS X College 
Judo in kleine groepen  
 
E-mail 

Gerrit Middelkamp 
Tel. 0546- 82 78 66 
 
jvthag@gmail.com 

Sponsoring  
 
Kleding 
 
Wedstrijden 

Ed Woolderink 
Tel. 0546-624487 
Renate Steggink 
Tel. 0546-631342 
E-mail 
jvthagwedstrijdsecretariaat@gmail.com 

 

 
 

 

MATTENKLOPPERTJES 
januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Voor uw ligt de eerste Mattenkloppertjes van 2016 en langs deze weg 
willen we jullie allemaal een gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen. Met 
natuurlijk een goede gezondheid, weinig blessures en een mooi judojaar.  
 

 

 

 

 

 

AGENDA 
16 januari 
Judocompetitie van het Oosten in Almelo, PIUS X 
College, Cesar Franckstraat 4. 
Opgave via www.jcvanhetoosten.nl  

27 februari(opgeven voor 1 februari) 
Opstaptoernooi -12 jaar Markelo 
 
7-12 maart 
Collecte Jantje Beton 
 
11-12 maart 
NL Doet verschillende klussen binnen de 
vereniging 
 
19 maart 
Judocompetitie van het Oosten in Geesteren  
 
26 maart Budodag Papendal  
 

 

RUGEMBLEMEN 
De internationale 
rugemblemen voor de 
wedstrijdjudoka’s zijn 
weer te bestellen bij 
jvthag@gmail.com De 
kosten bedragen incl. 
verzendkosten 
ongeveer 10 euro per 
embleem. Worden er 
meer besteld, dan zijn 
de kosten lager. Goed 
aangeven hoe je je 
naam er op wil.  
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Jeugdsportfonds gemeente Tubbergen, 
Wijhe, Vroomshoop, Wierden 
Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen 
sporten?  De gemeente Tubbergen wel! 
Daarom is er een Jeugdsportfonds opgericht. 
Dit fonds heeft als doel om kinderen van 
financieel minder draagkrachtige ouders de 
kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage 
van maximaal € 200,- per kind per jaar is 
bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de 
contributie en de aanschaf van sportkleding. De 
contributie aan de Judobond Nederland wordt 
rechtstreeks door het Jeugdsportfonds 
overgemaakt aan de Bond.  
  

Voor wie is het Jeugdsportfonds bestemd? 
Voor ouder(s)/verzorger(s) met een laag 
inkomen bestaat de mogelijkheid om via het 
Jeugdsportfonds een bijdrage te ontvangen 
voor de contributie en eventueel kleding.  
  

U kunt zelf geen aanvraag indienen  
Een aanvraag kan alleen ingediend worden 
door een intermediair. Dit is een persoon die 
op professionele wijze bij uw kind betrokken is. 
Denk hierbij aan de leraar op school, een 
maatschappelijk werker, een Buurtsportcoach/ 
combinatiefunctionaris, de GGD, een WWB 
consulent van de gemeente of bureau 
Jeugdzorg. Meldt u zich daarom bij een 
intermediair en verzoek deze om een aanvraag 
in te dienen bij het Jeugdsportfonds. Kunt u er 
geen vinden? Neem dan contact op met Maaike 
Geerdink van Sportservice Overijssel.  
 

Wat doen wij als vereniging? 
Wij hebben als vereniging inmiddels een 
positieve ervaring opgedaan met het 
Jeugdsportfonds. De aanvraag wordt 
verrassend snel behandeld en afgewerkt. Dus, 
denkt u als ouder/verzorger in aanmerking te 
komen voor vergoeding van de contributie van 
uw kind(eren), neem dan contact op met 
contactpersoon Eric de Hollander, 
jvthag@gmail.com of met de consulent van 
Jeugdsportfonds Overijssel, Maaike Geerdink. 
Zij is te bereiken op 038-457 77 82 of 
overijssel@jeugdsportfonds.nl    

 

Lotto steunt de sport en ook 

onze vereniging 

Als vereniging proberen wij de 

contributie zo laag mogelijk te 

houden en dat kan o.a. door de 

Lotto. Voor iedereen die 

minimaal drie maanden een lot 

koopt bij de Lotto via onze 

vereniging, steunt de Lotto ons 

met 50 euro. Ga naar de site 

http://club.lotto-actie.nl/ en 

type bij selecteer je club judo 

Almelo of judovereniging THAG 

in. Vul vervolgens het formulier 

in en wij krijgen na drie 

maanden 50 euro en u maakt 

kans op mooie prijzen. 

 

Trainingspakken 25 euro 
Ook dit jaar heeft Bordan zich 
weer bereid verklaard om de 
judo te sponsoren d.m.v. de 
trainingspakken. Deze 
sponsoring komt grotendeels 
ten goede van de judoka, 
doordat de trainingspakken voor 
minder dan de helft worden 
aangeboden. Slechts voor 25 
euro ben je in het bezit van een 
trainingspak. Judoka’s die aan 
wedstrijden, activiteiten of 
stages deel nemen, worden 
geacht om in trainingspak hier 
naar toe te gaan. Via Renate 
Steggink ben je in bezit van een 
prachtig trainingspak en hoor je 
erbij!  

 

Jeugdsportfonds 
Gemeente Almelo 
De gemeente Almelo heeft 
het Jeugdsportfonds onder 
eigen beheer. Via Cindy 
Ramaekers kunt u meer 
informatie ontvangen 

Budodag JBN 

Zaterdag 26 maart 

organiseert Judo Bond 

Nederland weer een 

Nationale Budodag. Een dag 

waar het judo op vele 

vlakken centraal staat. Een 

dag die je eigenlijk niet mag 

missen. Binnenkort staat het 

gehele programma weer op 

de site van www.jbn.nl  en 

daar kun je je ook opgeven. 

Vanuiut de vereniging zal er 

zeker weer een afvaardiging 

gaan.. 

JUDO-weetjes: 

Alle merken judopakken te 
koop bij Renate Steggink. Je 
betaalt bij Renate de 
inkoopprijs.. 
 
Zin in een judospelletje: ga dan 
naar 
http://www.judokids.nl/html/jud
ospelletjes.html  
 
Op de volgende site kun je 
judoku spelen: 
http://www.judoryuvanschaik.
nl/sudoku/sudoku.htm  
 
Clubscheidsrechters gezocht, 
kijk voor de 
aanmeldingsformulieren op de 
site bij downloads.  
 

Internetinkopen via de 
vereniging kost u niks, maar 
levert de club geld op: 
www.steunjeclub.nl 
www.sponsorkliks.nl  
Via de link op de site 
www.jvthag.nl of 
www.judoalmelo.nl ga je 
rechtstreeks naar uw en ons 
voordeel.  
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OPGAVESTROOK 

Ik wil mij graag opgeven voor: 
 7-12 maart: Jantje Beton collecte 
 11-22 maart: NL Doet verschillende klussen 

 27 februari: Opstaptoernooi Markelo -12 jaar (2005 en later) gegevens voor 1 februari sturen aan 
jvthagwedstrijdsecretariaat@gmail.com  

Gegevens: 
Naam : .......................................................................................................................................................... 
Emailadres ouders : .......................................................................................................................................................... 
Geboortejaar : .................................................... Man/vrouw : ............................................... 

Kleur band : .................................................... Exacte gewicht : ............................................... 

Judobond nummer : ....................................................  
 

 

Wedstrijden voor beginnende en recreatieve judoka’s  
In 2016 zijn er weer verschillende wedstrijden voor beginnende en recreatieve judoka’s. Dit is binnen onze club de 
grootste groep judoka’s die één keer in de week trainen op de verschillende locaties. Om naast het trainen meer 
uitdaging te krijgen, is het belangrijk dat je af en toe aan een wedstrijdje meedoet. Wij als club hebben het 
afgelopen jaar gemerkt dat de animo voor beginnende toernooien toe is genomen. Dit vinden wij een goede 
ontwikkeling, omdat wij merken dat judoka’s door het meedoen aan wedstrijden een hogere motivatie hebben om 
te trainen. Daarbij leert de judoka om te gaan met winst en verlies en krijgt de judoka een idee hoe wedstrijdjes in 
de regio worden verlopen. Dat laatste is ook niet geheel onbelangrijk als je later ambitie hebt om moeilijkere 
toernooien te winnen. Uiteraard kan een judoka niet van te voren zeggen of hij ooit kampioen wil worden op een 
groot toernooi. Om dit te bereiken zul je als judoka naar beginnende wedstrijden moeten gaan en  
wij raden jullie de volgende wedstrijden aan:  

 JC van het Oosten  (deelname 4 euro, bij de weging  
op de dag zelf betalen) 
- 16 januari (Almelo) 
- 19 maart (Geesteren) 
- 9 april (Ootmarsum) 
- 18 juni (Markelo) 
Opgaven via www.jcvanhetoosten.nl  

 Opstaptoernooien te Markelo (vooraf 6 euro betalen,  
er vindt geen teruggave plaats, indien de judoka niet  
gaat. Rek,nr  
- 27 februari 
- 14 mei 
- 11 juni 
Opgaven via jvthagwedstrijdsecretariaat@gmail.com 
Met vermelding van voor- en achternaam, geboortejaar, 
man of vrouw, gewicht en kleur band. 

1. PLUS Wallerboschtoernooi 28 mei Tubbergen (toernooi georganiseerd door JV THAG). Dit is een 
beginnerstoernooi. Opgaven bij wedstrijdsecreariaat@jvthag.nl (naam, locatie, geboortejaar, juiste gewicht, 
jbn nummer) en het geld overmaken op NL122652851 t.n.v. Judo Tubbergen onder vermelding van datum 
toernooi en naam kind.  

  

 Clubkampioenschappen  
 

 
 
 

Wedstrijden raden wij aan, omdat: 

- Het leuk is! 
- Het verhoogt je motivatie om te 

trainen. 
- Je leert om bepaalde doelen te halen. 
- Je leert om te gaan met winst en 

verlies. 
- Je komt erachter of het wat voor je is 

om aan grotere toernooien mee te 
doen. En of je extra wilt trainen voor 
toernooitjes.  

 

Spreekbeurttas 
We hebben drie spreekbeurttassen 
aangeschaft voor kinderen die op 
school een spreekbeurt willen 
geven over judo. Gratis te leen bij 
je judoleraar of te verkrijgen via 
jvthag@gmail.com of 
judoalmelo@gmail.com  

 

Binnen onze verenigingen zijn er veel locaties en ook een groot aantal 
judoka’s. Deze leraren zijn als coach aanwezig op de verschillende 
toernooien. De judoka’s kunnen dus een andere coach aan de mat zien dan 
hun eigen leraar. We stellen even voor, zodat u en uw kind weten wie er 
aan de mat kan staan: 

      
Renate van der Steege  Gerrit Middelkamp  Mario Schutte 
geeft les in Wijhe PIUS X, Rijssen, Harbrinkhoek Geesteren 
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Toernooien - Toernooiorganisatie 
Bijna iedere zaterdag worden er toernooien georganiseerd, het ene 
toernooi is voor beginners en het andere toernooi is voor gevorderden. De 
toernooien worden georganiseerd door verenigingen. Ook wij organiseren 
toernooien.  

- 2 april Internationaal Toernooi in de IISPAhal te Almelo  
- 28 mei PLUS Wallerboschtoernooi in de Verdegaalhal te Tubbergen 
- Clubkampioenschappen 
- JC van het Oosten 

Het is leuk om toernooien voor de judoka’s te organiseren, het geeft veel 
voldoening. Judoka’s trainen voor toernooien, geven zich op en leven er 
naar toe. De organisatie probeert dat optimaal te regelen voor een judoka.   
In het draaiboek staan vele kleine taken en we zijn op zoek naar mensen die 
bij één of meerdere toernooien willen helpen. Vooraf kan al het werk thuis 
gebeuren. De vrijdagavond voor het toernooi en de dag zelf zijn het 
eenmalige klussen. 
Iedereen voelt het al aankomen, maar we zijn op zoek naar mensen die 
eens het draaiboek willen bekijken en mee willen helpen. Voor meer 
informatie kunt u bellen met Loes Ritzen (0546623162) of stuur een mail 
aan jvthag@gmail.com  

Sponsoring 
Binnen de vereniging wordt er veel 
werk verricht wat betreft sponsoring. 
Op deze manier kunnen we de 
contributie laag houden, extra 
activiteiten en eigen toernooien 
organiseren.  
Mocht u iemand weten die de 
vereniging wil sponsoren of  wilt u zelf 
mee willen helpen om de sponsoring 
op een goed niveau te houden, neem 
dan contact op met Ed Woolderink, 
sponsoringjudo@gmail.com  

 

Jantje Beton en Judokamp 
Van 7 t/m 12 maart is weer de jaarlijkse 
collecte van Jantje Beton. Als vereniging 
collecteren wij in Albergen, Geesteren, 
Harbrinkhoek, Tubbergen, Manderveen en 
een klein gebied in Almelo. De helft van de 
opbrengst is voor de vereniging en deze 
wordt dit jaar beschikbaar gesteld om een 
kamp te organiseren.  
De collectebussen worden op de locaties 
Albergen, Geesteren, Tubbergen en 
Harbrinkhoek aan iedereen uitgedeeld met 
een begeleidend briefje en de straat of 
straten waar gecollecteerd moet worden.  
Meer informatie bij Eric de Hollander en 
Loes Ritzen.  

 
 

NL Doet 

 
Het Oranjefonds heeft 
jaren geleden het initiatief 
genomen om NL Doet in 
het leven te roepen. Twee 
dagen lang gaan 
verenigingen, scholen, 
instellingen enz. klussen 
met elkaar. Het doel is 
tweeledig, ten eerste om 
achterstallige klussen weg 
te werken en ten tweede 
om vrijwilligers te werven.  
Onze vereniging heeft al 
vele klussen weggewerkt 
en ook dit jaar hebben we 
weer behoorlijk wat 
klussen op ons programma 
staan. Zin om een uurtje te 
klussen, meld u zich dan 
aan. Onder het motto vele 
handen maken licht werk, 
hopen we al onze klussen 
gedaan te krijgen.  
www.nldoet.nl  
 

 

Eigen judoruimte  
Onze eigen dojo aan de Laan van Indië 
wordt door enkele enthousiaste vrijwilligers 
schoon gehouden. Wie komt ons een uurtje 
helpen op woensdag 13 januari, 27 januari, 
10 februari, 24 februari, 9 maart, 23 maart? 
Rond half negen – negen uur starten we. 
Een andere dag of tijdstip is ook mogelijk. 
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