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Nieuwsbrief
Judovereniging Guan Lin

Buurtcentrum De Mussen Hoefkade 602, Den Haag Nr 3, Jaargang 2022

Judo-examens voor de jeugd
Op vrijdag 24 juni en dinsdag 28 juni hebben de
jeugdleden van Guan Lin hun judo-examen ge-
daan. Ze lieten zien wat ze konden: valbreken,
werpen, houdgrepen en kanteltechnieken.

Na het examen, mét diploma

Alle deelnemers zijn geslaagd! Gefeliciteerd
Ishyta, Sara, Mohammed, Waib, Emmanuel, Mi-
kolay, Zakaria, Anwar, Adnan, Mushtaq, Manel,
Moad, Méchaino, Aisha en Mumtaas!

Meester Bas vierde dan

Na het examen, mét diploma

Ook meester Bas heeft zijn examen afgerond.
In Wijk bij Duurstede deed hij met Nathan het
kime-no-kata.

Eindfeest BSV
Donderdag 23 juni was onze vereniginig onder-
deel van het eindfeest van de BSV. Dat feest be-
gon om 16:00 en ging door tot 17:30.
Op het Meester de Bruinplein waren allerlei
sporten te doen, van tafelvoetbal tot een storm-
baan.
Meester João, meester Aris en meester Bas
gaven judolessen aan wie er maar meededen.
Soms waren er wel 16 kinderen aan het judoën!
Om 18:30 waren we klaar met opruimen en
konden we weer naar huis.

Er was zelfs een stormbaan op het
Meester de Bruinplein

Vakantierooster
Nu de zomervakantie is begonnen, zijn er geen
judolessen meer voor de jeugd. Deze beginnen
weer op dinsdag 30 augustus .
De volwassenen trainen door, maar op een iets
andere tijd: de training begint om 19:30 , zowel
op dinsdag als op vrijdag .
Op dinsdag 26 juli en op vrijdag 29 juli is er
geen judo.

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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