
J
U

D
O

 V
E

R
E

N
IG IN G  G UA N L

IN
 D

E
N

 H
A

A
G

Nieuwsbrief
Judovereniging Guan Lin

Buurtcentrum De Mussen Hoefkade 602, Den Haag Nr 8, Jaargang 2022

Guan Lin op het mini-teamtoernooi in Monster
Door Corona waren we al lange tijd niet meer op judotoernooien aanwezig, maar op 19 november deden
weer vijf van onze judoërs mee aan het toernooi in Monster.

Er werd door alle vijf goed gejudood, en er werden prijzen gewonnen. Aan het einde van de dag konden
we moe maar trots weer naar huis.

Vijf van onze kinderen deden mee aan het mini-teamtoernooi in Monster

Jeugdrooster
Het rooster voor de jeugdlessen is voortaan:

Dinsdag 17:45 - 18:30 6 - 8 jaar oud
Dinsdag 18:30 - 19:15 9 - 12 jaar oud

Vrijdag 19:15 - 20:00 6 - 12 jaar oud

Judo-examens

Op dinsdag 13
december en vrijdag
16 december doet
de jeugd examen.
Ouders, broers, zussen
en belangstellenden
mogen komen kijken hoe
de jeugd laat zien wat ze
al kan, en een diploma
verdient.

Volwassenen doen examen
Bij de volwassenen zijn de examens al
begonnen. Aris en Marco zijn geslaagd.

Gefeliciteerd Aris, met je bruine band,
en Marco, met je oranje band!
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Nathan op Frans Odijk-toernooi
Door Corona waren we al lange tijd niet meer op judotoernooien aanwezig, maar op 4 december deed
Nathan weer mee aan een toernooi in Wijk bij Duurstede. Hij werd gelijk tweede!

Nathan maakt een worp: ko-uchi-gari.

Algemene Ledenvergadering
op 28 januari
Op zaterdag 28 januari vanaf 14:00 is de
officiële ledenvergadering. De volwassenen
van de vereniging komen dan samen om te
overleggen over onze club.

Direct na de vergadering, zaterdag 28 januari
vanaf 16:00 , is er een

Feest

waarvoor alle bezoekers van de vereniging zijn
uitgenodigd, dus ook de jeugd en hun ouders.
Iedereen mag dan iets meenemen om samen
te eten, en zo wordt het een super-gezellige
middag.

Rooster volwassenen
Het rooster voor de trainingen voor volwassenen
is voortaan:

Dinsdag 19:15 - 19:45 examen-
voorbereiding

Dinsdag 19:45 - 21:15 les/training

Vrijdag 20:30 - 22:00 les/training

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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