
 

 

Hallo judoka! 
 

Het is weer zover: de examens! Jullie hebben dit jaar weer veel nieuwe 

dingen geleerd en daar de afgelopen weken hard op geoefend. Woensdag 

is het zover. Veel succes! En nu maar hopen dat de Sasa-tsuri-komi-ashi 

en de Kami-shiho-gatam goed gaan… (Zoek ze maar op in je judoboekje!) 

Familie en vrienden mogen komen kijken. 

Volgende week is er nog een herkansing (voor wie aanstaande woensdag 

niet kon). En daarna is het al weer de laatste les voor de zomervakantie, 

dus… apekooi! Je vriend(innet)jes mogen dan meekomen. Veel plezier! 

 

Nieuws voor de ouders/verzorgers 
 

Examen in aantocht 
De judo-examens worden onder zijn 

verantwoordelijkheid georganiseerd en afgenomen 

door onze judoleraar Edo Zeën. Hij int het 

examengeld ook zelf; dit gaat buiten ABS om. 

Natuurlijk bent u weer van harte welkom om naar de 

examenverrichtingen te komen kijken.Voor de 

jongsten om 13.00 uur en voor de ouderen om 14.00 

uur op woensdagmiddag 23 juni.  
 

 
 

Geen schoenen in de zaal 
Het is opgevallen dat er ouders zijn die de zaal 

inlopen zonder eerst hun schoenen uit te trekken. Dit 

is – om redenen die u zelf wel kunt bedenken – niet 

toegestaan. We willen u daarom vragen het goede 

voorbeeld aan de kinderen te geven. Ook is eten in de 

zaal uiteraard niet toegestaan. Vriendelijk dank voor 

uw medewerking.  

Incasso van de contributie 
Er is bij ABS een probleem ontstaan met betrekking 

tot de contributie-inning door middel van incasso’s, 

omdat de ledenadministrateur van ABS plotseling is 

gestopt met zijn werkzaamheden voor de diverse 

sporttakken. Gelukkig heeft ABS-judo ook zelf een 

eigen administratie en die is prima op orde, zodat we 

nu een nieuwe oplossing voor de incasso kunnen 

zoeken. In verband daarmee zal de inning van de 

contributie voor het derde kwartaal (juli-september) 

waarschijnlijk iets langer op zich laten wachten.  
 

Judoka’s 
Bij ABS-judo zijn op dit moment 47 jonge judoka’s 

actief, 19 in groep 1 en 28 in groep 2. Mooi dat de 

judo-afdeling van ABS in de afgelopen jaren weer tot 

volle bloei is gekomen. We doen daarom ons best de 

kosten aanvaardbaar te houden, en we zijn blij dat er 

ook volgend jaar weer veel Bathmense kinderen aan 

de judolessen zullen deelnemen. Judo is een sport 

voor sportieve en weerbare kinderen! De lessen 

starten na de zomervakantie weer op woensdag 25 

augustus.  

Het bestuur van de ABS-Judo, 

Patricia Wiebinga (voorz./secr.) (tel. 0570 - 542 458) 

Looweg 53,  7437 RP  Bathmen 

Emily Zeilstra (penn.) (tel. 0570 - 543 338) 

Polakstraat 36,  7437 AT  Bathmen 
 

E-mail: secr.judo@absbathmen.nl 
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