Guan Lin bij Jaar-openingsfeest van De Mussen
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João leert voor meester

Op woensdag 16 september was het openingsfeest van de Buurtsportvereniging van De Mussen, waar Guan Lin bij hoort.

João is begonnen
met de opleiding
tot
dojo-assistent.
Daarvoor moet hij
helpen bij het lesgeven en opdrachten
invullen. Hij is al drie
weken bezig, en in
december
hoopt
hij het diploma te
halen. Veel succes,
João!

Nathan traint door
Alle wedstrijden zijn afgelast. Toch traint Nathan
door om zich voor te bereiden voor toernooien.
Dat doet hij samen met meester Bas. Ze wonen
in hetzelfde huishouden en kunnen dus veilig
judoën.

Iyed en Mohammed
willen een gele band

De jeugd in actie tijdens het openingsfeest
Onze vereniging was ook aanwezig: meester
Bas en meester Nathan hebben 7 korte lessen
gegeven van 15 minuten. Na afloop waren
meesters en kinderen moe maar ook trots.

Eigenlijk willen ze naar toernooien... maar dat
kan nu niet.
Iyed en Mohammed zijn dus gaan studeren
voor de gele band. Zij willen examen doen vóór
Nieuwjaar. Door de lockdown kunnen ze nu niet
meer in de dojo. Maar ze trainen toch door: op
vrijdag is er een training, buiten.

Actief in de nieuwe lockdown
De dojo is twee maanden open geweest voor
de jeugd. Vanaf maandag 19 oktober gaat de
dojo helaas weer dicht. In deze nieuwsbrief
vertellen we over wat er in deze tijd toch nog in
onze vereniging gebeurt.

Contact met de vereniging
De vereniging blijft bereikbaar! Je kunt ons
bereiken voor vragen of opmerkingen op

Lestijden Volwassenen
Volwassenen trainen in het parkje tussen Sir
Winston Churchillaan, Thierenskade en Cederlaan in Rijswijk. Je kunt het hier vinden op
google-maps. De trainingen zijn op zondagavond om 20:00 .
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Meester Bas: vanthofbas@gmail.com , 06-36330843;
Meester Tjima: tjimavanderlubbe@gmail.com , 06-53220960;
Meester Nathan: nathanA97@hotmail,com , 06-33816681.
Meester Cor: 070-3859517

