Bapuco
Bapuco staat voor de Barends Punten Competitie en is een eigen competitie voor eigen
leden. De Bapuco bestaat al sinds 1994 en heeft als doel dat je in je eigen vertrouwde
omgeving wedstrijdervaring op kan doen. Bij de Bapuco gaat het om punten verzamelen.
Heb je 50 punten bij elkaar wordt een judoband ingekleurd op een embleem die je op je
judo pak kan dragen. Elke keer dat je mee doet krijg je 10 punten voor je deelname en inzet.
De rest van de punten verzamel je door judowedstrijden te doen.
De Bapuco is voor alle judoka’s tussen 6 tot en met 15 jaar, met minstens witte band/gele
slip.
Van tevoren inschrijven is niet nodig en na de 1e keer meedoen krijg je het embleem voor op
je pak.

Data en tijden
Seizoen 2020 – 2021

tijden en groepen

20 september 2020

10 – 11.45 uur

6 tot en met 8 jaar

12 – 14.30 uur

9 tot en met 15 jaar

10 – 11.45 uur

6 tot en met 8 jaar

12 – 14.30 uur

9 tot en met 15 jaar

10 – 11.45 uur

6 tot en met 8 jaar

12 – 14.30 uur

9 tot en met 15 jaar

10 – 11.45 uur

6 tot en met 8 jaar

12 – 14.30 uur

9 tot en met 15 jaar

6 december 2020

10 januari 2021

14 maart 2021

Graag 5-10 minuten voor tijd aanwezig zijn, zodat we iedereen even kunnen wegen.

Kosten: Per keer 3,- euro
Neem mee: Judopaspoort, als je die hebt.

Judogroet, Johan Zagers, Laurens van Dam, Wijnand Marks en Stefan de Vries
-- Bewaar dit briefje goed, kun je altijd data en tijden nog even nakijken!! --

Herenstraat 126 B, 2215KL Voorhout Johan: 06 290 783 67 * Dina: 06 450 083 60
sportschoolkaizen@gmail.com * www.sportschoolkaizen.nl

