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Van het bestuur:  

 

• Zoals we in de Tatami van oktober jl. al schreven heeft 

Jan van Dijk besloten om zijn bestuursfunctie bij 

Budokai neer te leggen. Nu we een aantal nieuwe 

leden in het bestuur mogen verwelkomen vond Jan 

het tijd om na 18 jaar actief te zijn binnen de 

vereniging om afscheid te nemen. Natuurlijk hebben 

we namens de vereniging Jan een mooie bos bloemen 

en een bon aangeboden. Jan nogmaals bedankt voor 

alles en we zijn blij dat je de verjaardagskaartjes nog 

voor ons wilt versturen. 

       Naast Jan heeft Matthijs Rolvink besloten om          

       zijn bestuursfunctie neer te leggen. Matthijs heeft    

       ongeveer 18 jaar in het bestuur gezeten, Matthijs    

       namens het bestuur heel hartelijk bedankt voor je  

       inzet binnen de vereniging en ook voor Matthijs heeft  

       het bestuur een kleinigheidje als bedankje. 

• Vrijdag 8 februari jl. heeft de oudste groep een 

uitwisseling gehad met een judoclub uit de Hoeve. Ze 

hebben een leuke avond gehad en we hopen dat de 

hoeve ook een keer bij ons op bezoek komt. 

• Zaterdag 9 februari zijn we met een hele grote groep 

richting Hengelo gereden om een paar uurtjes te 

zwemmen. De kinderen hebben het erg naar hun zin 

gehad. Alle ouders die mee hebben gereden en/of 

gezwommen, heel hartelijk bedankt. Zonder jullie kan 

dit uitje niet doorgaan. 

• Het driehoekstoernooi is weer achter de rug, alle 

judoka’s hebben hun beste beentje voor gezet en 

goed meegedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda:  

• Sponsorloop – zaterdag 23 maart  

• Bandenexamen – zaterdag  13 april  

• Clubkampioenschappen – zaterdag 22 juni  

• Paasweekend (goede vrijdag) - vrijdag 29 

maart 

• Meivakantie -  vrijdag 3 mei 

• Hemelvaartweekend  -  vrijdag 10 mei 

• Pinksterweekend - vrijdag 17 mei 

• Zomervakantie (laatste les) - vrijdag 5 juli 

 

Deze agenda, foto’s en andere berichten zijn ook te 

vinden op onze website. www.budokai.nl 

 

Wist je dat een judopak of gi bestaat uit een 

zubon, kimono en een obi? 

De zubon is de broek, kimono de jas en de obi de 

band, het geheel wordt een 

gi genoemd. 

 

Wist je dat Judotechnieken 

erop gericht zijn een 

tegenstander uit te 

schakelen zonder hem te 

verwonden?  

Slagen en schoppen zijn 

niet toegestaan bij judo. 

Men leert wel zo’n aanval af te slaan. Men tracht 

de kracht van de tegenstander te gebruiken om 

hem te verslaan. 

 

Inzendingen voor de Tatami zijn altijd welkom. Heb je 

een leuke link of iets anders te vermelden dat kan. 

Stuur je inzending naar onderstaand mail adr 

Emailadres Tatami: 

gea.kotterink@gmail.com 
o.v.v. “Tatami” 

Postadres  

Budokai Glanerbrug: 

W.C. Schoutenstraat 12 
7532 XX Glanerbrug. 

o.v.v. “Budokai 

Glanerbrug”. 

Telefoon: 053-4612981 

 

Afmelden:  053-4612981 

 


