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Het bestuur van de afdeling Judo continueerde in 2011/2012 in dezelfde samenstelling: 

Patricia Wiebinga (voorzitter/secretaris) 

Emily Zeilstra (penningmeester).  

Voor de nabije toekomst wordt een bestuurswisseling voorzien, waarvoor een beroep gedaan zal worden op ouders 

van de huidige judoleerlingen. De judotak van ABS beperkt zich tot het – onder de formele paraplu van de 

omnisportvereniging – aanbieden van judolessen in Bathmen, waarvoor enkele ouders organisatorische 

werkzaamheden verrichten om dat mogelijk te maken. Zij vormen het ‘bestuur’ van deze activiteit. 

 

De judolessen werden, zoals al vele jaren het geval is, in opdracht van ABS verzorgd door Edo Zeën, gediplomeerd 

judoleraar uit Deventer. De afspraken heirover met hem zijn weer verlengd tot en met het komende kalenderjaar 

2013. De lessen vonden plaats in de gymzaal van de Dorpsschool. Alle geroosterde lessen zijn daadwerkelijk 

doorgegaan. De lestijden (van 13.00 tot 14.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur op woensdag) bleven ongewijzigd. Een 

gevraagde aansluitende uitbreiding met een derde groep kon roostertechnisch door de zaalverhuurder wederom niet 

gerealiseerd worden. Voor middelbare scholieren kan in ABS-Judo-verband derhalve geen aansluitend lesaanbod op 

een daarvoor geschikt tijdstip gerealiseerd worden. 

 

Ook dit jaar heeft ABS-Judo een goed jaar gehad. Zo hebben we de beide judogroepen, apart voor kinderen uit de 

basisschoolgroepen 1 tot en met 4 en voor oudere kinderen, kunnen handhaven. Het aantal jonge judoka’s is dit jaar 

vrijwel gelijkgebleven. Ook dit jaar was er in de zomer een flinke uitstroom, waardoor er weer plaats kwam voor 

jonge nieuwe judoka’s. 

 

De functionele relatie met de landelijke sportbond waarbij ABS-judo is aangesloten (de Nederlandse Culturele 

Sportbond (NCS), afdeling Budo, die zelf is aangesloten bij NOC*NSF) is ongewijzigd gebleven. De leden betalen 

voor het bondslidmaatschap een aparte jaarlijkse bijdrage ter grootte van  ¼�������QDDVW�GH�NZDUWDDOFRQWUibutie. Deze 

kwartaalbijdrage ter grootte van ¼�������LV�VLQGV���MDQXDUL������QLHW�PHHU�YHUKRRJG��'H�ILQDQFLsOH�UHVHUYH�GLH�GH�
afgelopen jaren is opgebouwd, is fors genoeg om deze situatie te kunnen handhaven in de komende jaren, waardoor 

er gelukkig geen sprake hoeft te zijn van al te grote financiële belemmeringen voor ouders om hun kinderen in 

Bathmen aan judo te doen. 

 

In december en juli werden tijdens de lessen volgens de daarvoor geldende voorschriften judo-examens afgenomen, 

in aanwezigheid van ouders en andere supporters. Alle judoka’s kwamen zo in het bezit van een hogere graad: een 

nieuwe kleur slip aan de judoband, of zelfs een nieuwe kleur band. 

 

Hoewel de verantwoordelijkheid van het judobestuur zich als gezegd beperkt tot het organiseren van de wekelijkse 

judolessen, kunnen de jeugdige judoka’s ook aan 

activiteiten deelnemen, die worden georganiseerd onder 

auspiciën van Sportschool Edo Zeën in Deventer. Dat 

betreft onder meer ‘Japanse weekenden’ in de 

sportschool, en een wedstrijdenmiddag in sporthal De 

Hooiberg in Olst, waaraan leerlingen deelnemen van alle 

judolessen die Zeën in Deventer en omgeving verzorgt. 

Daaraan voorafgaand zijn in Bathmen onderlinge 

wedstrijden georganiseerd. 

  

De zestigste verjaardag van judotrainer Edo Zeën werd 

gevierd met het aanbieden van een reusachtige 

‘wenskaart’, waar alle judoka’s een creatieve bijdrage aan 

leverden en er met hun foto op afgebeeld waren. 

 

De Judo-Nieuwsbrief verschijnt wanneer daar aanleiding voor is, en in elektronische vorm. Dit is mogelijk geworden 

doordat alle judoleden een e-mailadres geregistreerd hebben. Wanneer dit nodig was, zijn door middel van e-mail 

naast de nieuwsbrief ook andere actuele berichten of vragen aan de judo-ouders gezonden. Het geregistreerde e-

mailadres wordt exclusief hiervoor gebruikt, en dus niet aan derden ter beschikking gesteld. 

 

De financiële situatie van ABS-Judo is zonder meer gezond te noemen. De administratie wordt op adequate wijze 

bijgehouden, onder andere door meer aan de situatie aangepaste en verbeterde inschrijf- en uitschrijfformulieren te 

gebruiken, en de sinds vorig jaar gehanteerde zelf aangestuurde incassoprocedure voor de inning van contributies 

voldoet goed. 

 

 

Namens het judo-bestuur, 

Patricia Wiebinga (vz./secr.) 


