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Nieuwsbrief
Judovereniging Guan Lin

Buurtcentrum De Mussen Hoefkade 602, Den Haag Nr 1, Jaargang 2022

Eindelijk! We gaanweer open!

De judolessen beginnen weer. Dinsdag 1 fe-
bruari om 18:00 is de eerste les voor de
jeugd tot en met 12 jaar.

De volwassenen beginnen een week later, op
dinsdag 8 februari .

Rooster: jeugd
De jeugd tot en met 12 jaar oud judoot op
dinsdag van 18:00 tot 19:00 en op vrijdag van
19:15 tot 20:15 .

Rooster: volwassenen
De trainingen voor de volwassenen beginnen
weer vanaf 8 februari .
Zij judoën op dinsdag van 19:15 tot 21:00 en
op vrijdag van 20:30 tot 22:00 . Op zaterdag
is de training voor examen- en wedstrijdvoor-
bereiding. Die is op uitnodiging .

Extra veiligheidsmaatregelen
bij volwassenentraining
Omdat de omikron-variant van het corona-
virus nóg besmettelijker is dan de voorgaande
varianten, moeten we ons aan extra veiligheids-
maatregelen houden: Bij de trainingen van de
volwassenen kiest iedere deelnemer aan het
begin van de training iemand uit om mee te
judoën. De hele avond judo je met die persoon,
en niet met anderen.

Verder blijft gelden:
• neem je qr-code mee naar de training;
• ben je niet lekker, blijf dan thuis;
• test jezelf als je daar de spullen voor hebt;
• houd afstand wanneer dat kan.

Kameradendivisie 19 februari
Door de lockdown is de tweede ronde van de
Kameradendivisie uitgesteld. De nieuwe datum
voor de tweede ronde van de Kameradendivisie
is 19 februari .

De tweede ronde is in Monster, in de dojo van
Westland Kodokan (van Duijvenvoordestraat 51,
Monster). We gaan er samen naar toe. Laat het
Nathan weten als je mee gaat! Nathan kun je
bereiken op nathanA97@hotmail,com en op
telefoonnummer 06-33816681.

De Kameradendivisie is een evenement dat er
speciaal op gericht is om in een ontspannen
sfeer te judoën met judoërs van andere ver-
enigingen. Het bestaat uit een gezamenlijke
training, een onderlinge competitie, en samen
eten.

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


