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Nieuwsbrief District Noord-Holland maart 2011  (21 maart 2011) 

 
Erepromoties  

Zondag 13 maart werd in Beverwijk de slotronde van de West-Friese 
Jeugdcompetitie gehouden. Na het openingswoord door competitieleider 
Tjeerd Tuinstra werd het woord overgenomen door de voorzitter van het 
district Noord-Holland de heer Erik de Kort. Deze riep Tom v.d Kolk 
(sportschool Tom v.d Kolk - Alkmaar) naar voren en ten overstaan van een 
bomvolle sporthal Beverwijk werd Tom een ere promotie naar derde dan 
verleend voor al zijn successen die hij met zijn pupillen in de afgelopen jaren 
heeft behaald. Vervolgens nam Boy Prevos, in zijn hoedanigheid als 
districtsbestuurder het woord over. Boy riep een totaal verraste Tjeerd naar 
voren en gaf een kort overzicht van Tjeerd zijn activiteiten, judo promotor en 
als vrijwilliger voor het district Noord-Holland. Tjeerd, tot dusver in het bezit 

van een in het verleden behaalde bruine band, werd daarna door Boy verrast door hem (op 
voordracht van de districtsgraden commissie) een erepromotie tot 1e dan uit te reiken. Dit zoals 
gezegd als dank voor een jarenlange bijdrage aan het judospelletje in diverse functies (o.a. 
scheidsrechter, afdelingsleider, competitieleider WFJJC, commissielid en bondsraadlid) en om zijn 
judotechnische kwaliteiten beter te laten uitkomen. 

Voor de uitslagen van de jeugdcompetitie wordt u verwezen naar de website van de WFJK 
(www.wfjc.nl). 

Bondsonderscheiding   
 

  
 
 

 
Op vrijdag 4 maart heeft de heer Freek 
Libosan, al jaren lang lid en trainer van HABC 
Dun Hong, onder toeziend oog van 
carnavalsvereniging de Krabbetukkers uit Den 
Helder, het bondsridderschap met het bronzen 
ereteken ontvangen uit handen van de 
secretaris van het districtbestuur Thijs van 
Bussel. Daarna had Prins Jan I nog een 
verrassing in petto en kreeg de vereniging een 
oorkonde uitgereikt. (zie ook www.dun-hong.nl). 

Districtsactiviteiten (maart/april)  
Wedstrijden 
Zondag 27 maart: Individueel afdelingskampioenschap pupillen B. 
Zondag 3 april: DK -17 en DK pupillen B. 
Zondag 10 april: DK pupillen A en B teams, teams meisjes -12 en meisjes -15. 
Licentiebijeenkomst 
Zondag 20 maart: Licentiebijeenkomst voor judoleraren in Dojo Kennemersportcentrum te Haarlem. 
Zondag 10 april: Dantraining bij Randers de Geus in Broek op Langedijk. 
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Activiteiten in het district (maart/april) 
Wedstrijden:  
Zaterdag 26 maart: 5e Ronde WFJK. 
Zaterdag 2 april: 8e Ronde regio jeugdcompetitie NHN. 
Zondag 3 april: Pascal Proper Ontwikkelingstoernooi in ’t Span te Wognum. 
Zaterdag 9 april: G-judo toernooi in sporthal Beverwijk. 
Zaterdag 16 april: Bloembollen toernooi in de Veerburg te Anna Paulowna. 
Voor meer informatie bekijk de website van het district of de WFK.  
 

Teams meisjes -12 en -15  
Op zaterdag 28 mei 2011 wordt in het Travium te Nijmegen de Nationale jeugdteamcompetitie 
gehouden voor jongens en meisjes -12 en -15 jaar. Besloten is dat dit jaar nog de winnaar van de 
West-Friese judo jeugd competitie het team voor de jongens -12 en -15 afvaardigt. 
Voor de teams meisjes -12 en -15 worden scholen en verenigingen opgeroepen hun teams voor 27 
maart aan te melden bij Hanna Wesseling (hanna@topjudobenrietdijksport.nl). Bij voldoende teams 
zal dan op zondag 10 april uitgemaakt gaan worden, welk team wordt afgevaardigd naar Nijmegen. 
Het meisjesteam -12 (geboortejaren 2000, 2001, 2002, 2003) bestaat uit de gewichtsklassen -24, -
28, -32, -36 en -40 kg. 
Het meisjesteam -15 (geboortejaren 1997, 1998, 1999) bestaat uit de gewichtsklassen -40, -44, -48, 
-52 en -57 kg. 
Het is toegestaan om met een combinatieteam (maximaal 2 scholen / verenigingen) mee te doen. 
 
Training o.l.v. Japanse sensei Suguru Yano en Susum u Takahashi .  
De kata-trainingen door Takahashi en Yano zijn een groot succes. Zondag 20 maart bij de eerste 
training in de Dojo van het CIOS te Haarlem (Kennemersportcentrum) was alleen al vanwege de 
overweldigende opkomst een groot succes. De twee sensei zijn nog tot en met 30 maart in 
Nederland. Kijk voor het volledige programma op de website van het district (www.jbn-nh.nl). 
 

        
 
Evenementenoverzicht 2011 – 2012 . 
Scholen en / of verenigingen, die hun toernooi, stage of evenement opgenomen willen hebben in 
het districtsevenementen overzicht kunnen dit nog tot het einde van de maand doorgeven (31 maart 
2011), daarna gaat het boekwerk naar de drukker. Opgeven kan bij Thijs van Bussel (nh@jbn.nl).  
 


