
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

september 2018 
Beste ouders en judoka’s, 
 
In onze sportschool hebben we al weer een flinke tijd  
 

De BAPUCO 
 
Wat is nu weer de BAPUCO roept natuurlijk iedereen ! 
Welnu, Bapuco komt van Barends Punten Competitie !! 
Al weer flink wat jaren geleden (1994 t/m ‘97) hadden we in de sportschool een 
onderlinge competitie. Hierbij waren geen prijzen te verdienen, maar de punten die je 
scoorde werden steeds opgeteld. Had je 50 punten bij elkaar, dan werd er op het 
embleem dat je droeg op je judopak (weer) een bandje ingekleurd. En elke keer dat 
je meedeed kreeg je al 10 punten voor je deelname en inzet. 
De bedoeling was dat je zo, in je eigen vertrouwde omgeving, wat wedstrijdervaring 
kon opdoen.  
 
Wie mag er meedoen ? 
alle judoka’s van 7-8-9-10-11 jaar met minstens witte band/gele slip meedoen.  
 
Wanneer en waar is het ? 
Omdat al onze krachttrainingen en veel toernooien op zaterdag zijn en we niet te 
veel willen botsen met andere sporten, kiezen wij ook nu voor de zondagochtend. 
De eerste keer dit seizoen zal zijn op 7 oktober.  De volgende data is 9 december 
2018, 10 februari 2019 en 19 mei 2019. 
 -de groep 7 en 8 jaar start om 10.00 uur 
 -9-10-11 jaar start om 12.00 uur 
Graag 5-10 minuutjes voor tijd in onze sportschool aanwezig, zodat we iedereen 
even kunnen wegen. 
 
Wat kost het ? 
Steeds als je meedoet neem je 3,- euro mee en, als je die hebt, je Judo-paspoort. 
Van tevoren inschrijven is niet nodig en na de 1e keer meedoen krijg je het embleem 
voor op je pak. 
 
Dat was het. Moet ik alleen nog vertellen dat kijkers natuurlijk welkom zijn 
(VOL=VOL!). 
We hopen je te mogen begroeten op de volgende Bapuco !! 

 
Met Judogroetjes, 
Johan Zagers, Ruben Zweistra, Laurens van Dam, Jeroen van Egmond 
 

 
-- Bewaar dit briefje goed, kun je altijd data en tijden nog even nakijken !! -- 


