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Sinds de oprichting in 2004 geeft Judoschool Blaauw judolessen aan kinderen vanaf 4 jaar 
maar ook aan volwassen. In onze seniorengroep zitten ook judoka’s die rond de vijftig zijn. 
Onze leerlingen komen niet alleen uit Mijdrecht en Wilnis maar o.a ook uit Vinkeveen, De Hoef, 
Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen.

Met ingang van oktober 2012 was er de mogelijk-
heid voor Judoschool Blaauw om in een eigen 
dojo les te gaan geven in Wilnis. Deze mooie 
dojo ligt aan de Molenland 15 op de grens met 
Mijdrecht. Veel mensen denken zelfs dat het Mijd-
recht is. In de judozaal ligt een mat van 150 m2 
met een spiegelwand. Er zijn 2 kleedruimtes met 
douches en is er een afgescheiden ruimte van 
de sportzaal waar tafels en stoelen staan waar 
ouders kunnen kijken naar de lessen met een 
kopje koffie of een boekje kunnen lezen. Tevens 
is er ruim voldoende mogelijkheid om te parkeren 
op de eigen parkeerplaats.

Judoschool Blaauw in de Ronde Venen

Bij Judoschool Blaauw is het belangrijk dat het 
gezellig is en mensen kunnen sporten in een 
gemoedelijke sfeer op een manier zoals het hen 
uitkomt. De één wil alleen recreatief trainen en 
anderen willen graag aan wedstrijden deelnemen. 
Dat kan bij ons beide. Er kan één keer per week 
getraind worden maar dat kan ook uitgebreid 
worden naar meer trainingsuren, waaronder de 
wedstrijdtraining. 

Behalve dat er uiteraard veel jongens op judo 
zitten zijn er toch ook aardig wat meisjes die aan 
deze sport doen. Er zijn groepen waarin meer 

meisjes dan jongens zitten. Ook meisjes in de 
leeftijd van 12-18 jaar zijn bij ons vertegenwoor-
digd. 

In de seniorengroep zitten zwarte banden maar 
ook lagere banden. Het is dus mogelijk om ook 
op oudere leeftijd te beginnen met judo. Omdat 
judo goed is voor de ontwikkeling van de motoriek 
worden er ook kinderen doorverwezen door 
artsen en kinderfysiotherapeuten.
Tijdens de judolessen zijn er, naast de gediplo-
meerde leraar, ook meerdere hulpen aanwezig 
die de leraar ondersteunen bij het lesgeven waar-
door er maximale aandacht is voor de leerling. 
Dat dit effect heeft kan je zien bij de allerkleinsten 
van 4 tot 6 jaar. Ondanks de jonge leeftijd van de 
kinderen wordt er al echt gejudood. 

Zoals aangegeven is het ook mogelijk om naast 
de judolessen deel te nemen aan judowedstrij-
den. Ook als de leerling nog niet zo lang op judo 
zit kan er meegedaan worden met wedstrijden. 
Vier keer per jaar doen we mee met een toernooi 
waarbij kinderen ingedeeld worden naar gewicht, 
leeftijd en kleur judoband. Deelnemers aan die 
toernooien gaan altijd met een prijs naar huis. In 
de maand april worden er clubkampioenschappen 
gehouden waaraan iedereen mee kan doen.
Wanneer er meegedaan wordt aan de wedstrijd-
training is er ook deelname mogelijk aan de offici-
ele JBN toernooien en de grotere judotoernooien.

Voor de allerkleinsten van Judoschool Blaauw is 
het traditie dat de Zwarte Pieten naar de Judo-
school komen. Hierbij krijgen de Zwarte

Pieten meestal ook de ouders de mat op om mee 
te doen.

In het judo is de gevorderdheid van een judoka 
te zien aan de kleur band. Beginnende judoka’s 
dragen de witte band. Daarna komen de kleuren 
geel, oranje, groen, blauw en bruin. Na de 
bruine band komt de zwarte band. Om dit te 
behalen trainen de leerlingen en doen hiervoor 
dan examen. Tot en met bruine band worden 
de examens bij Judoschool Blaauw afgenomen 
en daarna voor de gradencommissie van de 
Judobond. Sinds de oprichting van Judoschool 
Blaauw zijn er diverse zwarte banden (1e dan) 
en 2e dan’s bijgekomen. Op het ogenblik zijn er 
twee leerlingen die binnenkort voor hun 2e dan 
examen opgaan.

Naast de judolessen die in onze dojo worden 
gegeven is het ook mogelijk om onze dojo te 
huren voor andere sporten. Op het ogenblik wordt 
het verhuurd aan de Hatha Yoga Mijdrecht en het 
Centrum voor beter bewegen. Er is nog ruimte 
om de zaal te huren. 

Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr., 
en seniorenjudo of zaalverhuur kunt u contact 
opnemen met Judoschool Blaauw:

Telefoon: 0297–56 98 65 of 06–10 93 1965, 
E-mail: info@judoschoolblaauw.nl 
of via www.judoschoolblaauw.nl.

Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen in de 
dojo: Molenland 15, 3648 NN Wilnis.


