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Beste leden en ouders/verzorgers, 
 

We zijn weer van start gegaan, het nieuwe seizoen is afgelopen week begonnen en het is 

leuk om te zien dat weer velen van ons met plezier in de dojo aan het trainingsseizoen 

zijn begonnen. Misschien nog wat voorzichtig en onwennig na de vakantieperiode maar 

met veel zin om te sporten.  

 

Een nieuw seizoen is, zeker in deze tijd, een goede reden voor een nieuwsbrief. Het is in 

ieder geval een bijzondere start van het seizoen. Er gelden aanvullende maatregelen 

voor het sporten en ook op het vlak van wedstrijdjudo is veel onzeker. Kortom, een goed 

moment om jullie mee te nemen in de laatste informatie vanuit de vereniging.  

 

Sporten in Corona tijd 

Sinds begin juli is het gelukkig weer mogelijk geworden om voor alle groepen te sporten 

op de normale tijden en dagen. Natuurlijk gelden nog steeds randvoorwaarden die 

iedereen in acht moet nemen. Dit alles in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Nog even 

de belangrijkste op een rij: 

 

Voorwaarden om te mogen sporten: 

• Je komt alleen sporten als je gezond bent. Ben jij of een gezinslid niet helemaal 

lekker (hoesterig, grieperig, koorts of iets anders), dan blijf je natuurlijk thuis. We 

willen geen besmettingen veroorzaken, maar juist werken aan een gezondere 

omgeving. 

• We willen dat alleen de mensen naar de les komen die komen sporten. Kom dus 

alleen naar je eigen lesuur, kom niet te vroeg (max 5 minuten voor tijd) en blijf 

na de les niet hangen. 

• Ook de kantine is nog niet (volledig) open. Hiervoor geldt dat maximaal 21 

personen aanwezig mogen zijn en allemaal op de minimale afstand van 1,5 meter. 

De verwachting is dat de service vanuit de kantine voorlopig ook nog niet 

(volledig) beschikbaar zal zijn. 

• De kleedkamers zijn open en beschikbaar. Hierbij geldt nog steeds de 1,5 meter 

regel voor volwassenen. Voor volwassen geldt alleen een vrijstelling van de 1,5 

meter regel als dit in het kader van het sporten in de Dojo noodzakelijk is. Alle 

andere activiteiten waarbij volwassenen betrokken zijn (ouders, begeleiders, 

sporters, trainers) moet de 1,5 meter regel in stand gehouden worden. De 

gedachte hiervan is dat het sporten in je eigen “bubbel” plaatsvindt en daarmee 

dit mogelijk is. In de kleedkamer en daar buiten is die bubbel niet vast te houden 

en daarom moet hier wel de 1,5 meter afstand vast gehouden worden. 

• Voor de kinderen en jeugd onder de 18+ geldt dat zij in principe tot elkaar geen 

afstand hoeven te houden, maar wel tot volwassenen, dus zoveel mogelijk ook de 

trainers tenzij dit voor het uitoefenen van de sport in de dojo niet mogelijk is.  

 

Vanwege deze regels geldt: 

• Het is het beste als je alleen komt. Natuurlijk begrijpen we dat dat voor de 

allerjongsten niet mogelijk is. Het is wel echt de bedoeling dat de kleedkamers 

niet te vol worden. Daarom het uitdrukkelijke verzoek aan ouders/verzorgers om 

niet in de kleedkamer te komen. Mocht jullie kind zich echt niet zelfstandig 

kunnen omkleden, zorg dan dat hij/zij snel om te kleden is en houdt afstand tot 

andere volwassen en kinderen. 

• Zoals wij begrijpen mogen ouders/verzorgers “langs de lijn staan”, zolang zij 

daarbij de 1,5 meter afstand tot elkaar behouden. Dat betekent dat jullie 

eventueel stil op de tribune mogen zitten, maar alleen als jullie daarbij op de 

tribune en op de weg er naar toe en vandaan rekening houden met de 1,5 meter 

afstand. Wellicht is het beter om gewoon buiten te wachten in de open lucht, 

natuurlijk ook daar op 1,5 meter afstand. 

Van belang is dat we ons aan deze afspraken houden. De trainer en of het bestuur is ter 

plekke de persoon die over de gang van zaken beslist, dus niet de leden of de 
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ouders/verzorgers. Het is en blijft aan de trainer en het bestuur om 

besluiten te nemen als het niet helemaal goed gaat en aanvullende 

maatregelen (specifiek of generiek) nodig zijn.  

 

Specifiek punt voor de dinsdagavond conditietraining senioren heren 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld is de trainer van deze groep, Peter Rossen, 

gestopt. We hebben tot nu toe nog geen opvolger kunnen vinden die deze enthousiaste 

senioren wil helpen met plezier in conditie te blijven. We zijn hard op zoek naar iemand 

die dat voor ons (tegen betaling) wil doen. Mocht u iemand kennen die dit wil doen, laat 

het ons dan zo spoedig mogelijk weten (mail aan voorzitter@judoduurstede.nl ) dan gaan 

we samen met de senioren groep kijken of we een match kunnen maken. Tot die tijd zal 

de groep zelf proberen het sporten vast te houden. 

 
Specifiek punt voor de wedstrijdjudoka’s 

Zoals het er nu naar uit ziet zullen landelijk weinig tot geen wedstrijden worden 

georganiseerd. Dit betekent dat wij ook niet of beperkt daar aan kunnen deelnemen. 

Mocht je deelnemen is dat voor je eigen verantwoordelijkheid. We hopen daarbij wel dat 

je verstandig omgaat met de sportsituatie. Het zou toch wel heel erg zonde zijn als we 

een infectie in onze eigen vereniging (bubbel) krijgen als gevolg van wedstrijdsporten 

buiten de vereniging. 

 

Ook intern hebben we uitgebreid gesproken over onze eigen wedstrijden en of die op een 

verantwoorde wijze te organiseren zijn binnen onze Dojo. Dit betreft in eerste instantie 

het 34e-Frans Odijk Toernooi wat gepland staat voor 5 en 6 december 2020. Normaal 

gesproken komen hierbij in 2 dagen ca. 650 judoka’s met evenveel toeschouwers. Na 

lang overleg is het bestuur tot de conclusie gekomen dat dit gezien de opbouw van de 

Dojo en de grote hoeveelheid mensen die erop af komt en die nodig zijn om het goed te 

organiseren, niet verantwoord is om het toernooi dit jaar door te laten gaan. Helaas 

moeten we deze lange toernooitraditie nu onderbreken. We bekijken in de loop van het 

seizoen hoe we om gaan met het 14e Wijks Open wat in februari 2021 gepland staat. 

 

Sporten in de zomervakantie 

Afgelopen zomervakantie is het gelukt om, al is het beperkt, toch nog wat extra lessen 

aan te bieden. Fijn dat Sensei Laura dit voor haar rekening heeft kunnen en willen 

nemen. Nu de reguliere lessen weer mogelijk zijn, bekijken we of en hoe we dit mogelijk 

in de toekomst willen en kunnen aanbieden. 

 

Kindersportmiddag, zaterdag 19 september in de dojo 

Omdat we het seizoen niet op de gebruikelijke manier hebben kunnen afronden, 

organiseren we op zaterdag 19 september tussen 14:00-16:00 uur in de dojo een 

sportmiddag voor de kinderen en jeugd t/m 18 jaar. Wat en hoe we dit vormgeven is 

nog een verrassing, maar het zou leuk zijn als velen van jullie komen. Op 6 september is 

hiervoor een emailbericht uitgestuurd. Aanmelden is noodzakelijk, omdat we vanwege de 

Corona-maatregelen moeten weten wie er allemaal komen. 

 

Tijdens de spelmiddag zijn geen ouders toegestaan (ook niet op de tribune). Graag de 

kinderen afzetten bij de ingang van de dojo tussen 13.45 en 14.00 uur. Om 16.00 uur 

graag de kinderen weer ophalen buiten bij de ingang van de dojo. Graag in sportkleding 

(geen judopak) naar de dojo komen. Voor eten en drinken wordt gezorgd.  

Opgeven kan t/m 13 september via een mail naar secretaris@judoduurstede.nl. 

Informatie vanuit de verenging 

Afgelopen periode heeft ons allemaal geleerd meer digitaal te communiceren. We hebben 

dan ook veel informatie digitaal verstrekt en op de website kenbaar gemaakt. We merken 

dat dit goed werkt (al kunnen we nog steeds niet alle groepen goed bereiken). We gaan 

dit vanuit duurzaamheidsperspectief ook voortzetten voor toekomstige mailing, 
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waaronder ook specifieke activiteiten zoals bijvoorbeeld de vriendjes 

en vriendinnetjestraining voor komende week. Het is daarom slim 

regelmatig de website te bekijken om daar (aanvullende) informatie te vinden. We 

communiceren vanaf nu digitaal middels generieke nieuwsbrieven, zichtbaar in de dojo 

en de kinderkleedkamer, berichten op de website, mail of eventueel facebook en niet 

meer met losse briefjes tijdens de training. Mocht je niet alle informatie krijgen, stuur 

dan een mail naar de secretaris van de vereniging secretaris@judoduurstede.nl om je 

email adres goed door te geven.  

 

Algemene Leden vergadering (ALV) en jaarverslag 2019 

Normaal gesproken beleggen we in april of mei een ALV waarin we het jaarverslag van 

het jaar daarvoor ter besluitvorming voorleggen en tevens de leden bij praten over de 

ontwikkelingen in en om de vereniging. Vanwege de Corona omstandigheden hebben we 

als bestuur onvoldoende tijd en mogelijkheden gevonden om het jaarverslag voor de 

zomer af te ronden. Afgelopen week hebben we hier tijd voor kunnen maken. We moeten 

nog een kleine slag maken, maar de verwachting is dat we het jaarverslag (vereniging en 

financieel) in de loop van oktober gereed hebben. We bekijken nog hoe we een ALV 

kunnen organiseren in het 4e kwartaal 2020. U wordt hierover via website en mailing 

geïnformeerd. 

 

Vrijwilligers bij de vereniging 

Onze mooie vereniging is actief op vele vlakken, judo, Jiu-Jitsu voor kinderen en 

volwassen en ook conditietraining voor senioren (dames en heren). Daarnaast 

organiseren we met regelmaat (al is dit afgelopen jaar moeilijk geweest) extra 

activiteiten zoals wedstrijden, ouder-kind sporten, kamp, spelletjes middagen etc. Dit 

wordt allemaal georganiseerd door vrijwilligers, zowel in de (activiteiten-) commissies als 

het bestuur. Helaas is het aantal vrijwilligers de laatste tijd verder afgenomen en zitten 

we met een heel kleine groep vrijwilligers waar de verenging op draait. De activiteiten 

commissie heeft dringend extra mensen nodig die helpen met het organiseren van 

activiteiten. Dit kan structureel, maar vooral ook af en toe. Mocht je interesse hebben, 

laat het ons dan weten via een mail aan de secretaris of informeer bij de activiteiten 

commissie (zie website) zelf om een beeld te krijgen van wat zij doen. 

 

Sponsoring 

Afgelopen tijd hebben we een nieuw logo ontworpen voor ons jubileumjaar. We zijn dit 

jaar 60 jaar al valt dat nu met Corona nogal in het water, maar wat in het vat zit 

verzuurt niet. Gelukkig hebben we wel een sponsor, Flair Design uit Wijk bij Duurstede, 

gevonden die het logo op een nieuwe vlag wilde maken en sponsoren. De nieuwe vlag 

wappert vier in top bij de Dojo. 

Ook Loon- en verhuurbedrijf Van Noort Materieel uit Schalkwijk is sinds de zomer onze 

sponsor. Het is fijn dat we ook door hen als vereniging ondersteund worden.  

Mocht u zelf een bijdrage / sponsoring willen geven aan Judo Duurstede. Laat het dan 

weten aan de sponsorcommissie.  

 

Verantwoord opstarten 
We hopen dat we met deze start van het seizoen 20-21 het sporten en verenigingsleven 

kunnen oppakken, passend binnen de richtlijnen en voorschriften.  

 

Ik wens jullie allemaal, namens de leraren en het bestuur, een fijne opstart van het 

sporten toe, met plezier en in gezondheid werken aan onze techniek en conditie! 

 

Met sportieve groeten, 

 

Yke Norg 

Voorzitter Judo Duurstede 

mailto:secretaris@judoduurstede.nl

