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Nieuwsbrief
Judovereniging Guan Lin
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Meester Tjima haalt vijfde dan

Beelden van de uitreiking

In Nieuwsbrief 11 lieten we al weten dat meester
Tjima de vijfde dan uitgereikt zou gaan krijgen.

Zondag 29 november was het eindelijk zo ver:
namens de Nationale Gradencommissie van
de Judobond Nederland (NGCJ) kwam Edgar
Kruyning bij Tjima en Ria op bezoek.

Na een toespraak over Tjima's verdiensten voor
de judosport werd het diploma ondertekend,
en nu is het officiëel.

Dangraden en kyu-graden
Bij judo draag je een band om je judojas dicht
te houden. Als je begint met judo, draag je een
witte band.

Twee keer per jaar zijn er judo-examens
in De Mussen. Telkens als je een examen
haalt, krijg je een band met een andere kleur.

Banden in allerlei
kleuren

Soms krijg je een
klein gekleurd stukje
band om op je band
vast te maken (een
slip) en soms een
hele nieuwe band:
een gele, een oranje,
groene, blauwe of
bruine.

De gekleurde banden zijn achterstevoren ge-
nummerd: bruin is de eerste kyu , blauw de
tweede, en zo door tot de witte band (zesde
kyu). Als je een bruine band hebt, kun je
naar het examen voor de zwarte band. Dat is
niet bij De Mussen, maar ergens anders in Zuid-
Holland.

Als je de zwarte band hebt, ben je nog lang
niet klaar met judo! Zwarte banden worden ook
genummerd, maar dan vooruit: eerste dan ,
tweede dan enzovoort. Vanaf zesde dan is de
band niet meer zwart, maar wit-rood geblokt.

De tiende dan is de hoogste graad ooit behaald
door een Nederlander. Anton Geesink was de
eerste Nederlander die hem kreeg.

Anton Geesink

Lestijden
In afwachting van nieuwe, ruimere corona-
regels zijn er lessen voor de jeugd , op vrijdag
, van 19:30 tot 20:15 .
De lessen voor volwassenen : op zondag-
avond van 20:00 tot 21:15 in het parkje tussen
Sir Winston Churchillaan, Thierenskade en Ce-
derlaan in Rijswijk. Je kunt het hier vinden op
google-maps.

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

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
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https://www.google.com/maps/place/Rijswijk/@52.0501393,4.3402822,18z/data=!4m5!3m4!1s0x47c5b69a85d01bf1:0x400de5a8d1e6e90!8m2!3d52.0376977!4d4.3219738
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