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Beste judoka en ouders,
2017:
Namens het bestuur van Budovereniging Asahi willen
wij iedereen het allerbeste wensen voor 2017.
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van mooie
kerstdagen en een spetterend oud en nieuw.
Dat 2017 een mooi, sportief jaar mag worden.
Kerstvakantie:
Tijdens de kerstvakantie zijn er bij Budovereniging
Asahi geen lessen. De vakantie loopt van 24 december
tot en met 8 januari. Vanaf maandag 9 januari gaan de
lessen weer van start.
Hajime:
Het eerstvolgende Hajime is op zaterdag 21 januari
2017. De uitnodiging kunt u als bijlage bij deze mail
vinden. Michel neemt de eerst volgende les de
formulieren mee.
Let er alstublieft op dat u dan nog maar 1 week heeft
om het formulier in te leveren.
Het verstandigste is om het zelf uit te printen zodat u
het volgende week al in kunt leveren.
Wedstrijdtraining:
Op dinsdag 24 januari mag Budovereniging Asahi weer
een club verwelkomen. Judovereniging Nintai komt
naar ons toe om met een select groepje deel te nemen
aan de wedstrijdgroep. Het doel van het samen trainen
is om elkaar beter te maken en om te zorgen voor
meer uitdaging.

Hapkido:
Op maandag en dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur zijn er
Verdedigings- en Hapkido lessen. Zoek je naast het judo
een extra uitdaging? Dan moet je zeker eens een
bezoek brengen. Je leert hoe te handelen als je wordt
aangevallen of hoe je het beste jezelf kunt bevrijden. De
lessen worden gegeven door Harrie van der Velden. Je
mag altijd vrijblijvend 3 lessen mee doen om te kijken
of je het leuk vindt. De lessen op maandag worden
voornamelijk door volwassenen bezocht. De jeugdige
deelnemers gaan naar dinsdag.
Jarigen:
In Januari zijn de volgende leden jarig:
Jens van Helvoirt
Sem Meijer
Thomas van der Elst
Tom Leenheers
Hidde de Louw
Pim Hermans
Meneer Michel

6 jaar
10 jaar
13 jaar
16 jaar
16 jaar
19 jaar
27 jaar

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!!
Mede namens het bestuur

Op dinsdag 31 januari is Budovereniging Asahi te gast
bij judovereniging Drunen. De wedstrijdgroep gaat hier
naar toe om les te krijgen van een andere docent, en
om te judoën met andere judoka’s zodat we steeds
beter worden in het judo.

12-01-2011
20-01-2007
29-01-2004
14-01-2001
27-01-2001
17-01-1998
09-01-1990

Met sportieve groeten,
Meneer Michel

