
 
 

 

Beste Judoka en Ouders, 
 
Ook dit jaar gaan we voor alle judoka’s v.a. 6 jaar met minstens wit+gele band weer een          
NE-WAZA-KAMPIOENSCHAP houden. Zeg maar GRONDGEVECHTEN-TOERNOOI ! 
 
Voor de kleintjes een prima start zonder hoge worpen en harde klappers. 
Voor de wat oudere judoka’s weer ’s een andere manier om elkaar op de mat tegen te komen. 
Doordat een reuzen-dobbelsteen de startpositie bepaalt, wordt het geheel wat speelser dan bij 
een normaal kampioenschap. 
 
Dit jaar zijn, net als de afgelopen 7 jaar, ook de judoka’s van Sportschool Rob van der Hoorn 
(Oegstgeest), Judoclub Sakura (Rijnsburg) en Sportcentrum Van Houdt (Leiderdorp) uitgenodigd. 
Nieuw dit jaar zijn de judoka’s van Aarts Sport uit Lisse. 
 
We houden dit toernooi in Sporthal De Tulp,  
Jac. v. Beierenweg 118A – 2215 LB VOORHOUT*) 

 
Datum : zondag 7 april  
 
Begintijden : 6 en 7 jaar  09.00 uur 

   8 en 9 jaar   11.15 uur 
10 en 11 jaar  13.30 uur 

 
De judoka’s van 12 jaar en ouder houden dit toernooi op een andere dag in onze sportschool. Zij 
ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.  
 
Heb je zin om mee te doen, vul dan het strookje even in en lever dat met  € 5,-- zo snel mogelijk 
in op de les.  
NB : - op de mat : geen sieraden (oorbellen, armbandjes, etc.) !     
         - in de kleedkamers : geen ouders (wij zorgen voor opvang/hulp) ! 
 
 

Entree: kinderen t/m 15 jaar 1,- euro  16 jaar en ouder 2,- euro 
De netto opbrengst van dit toernooi komt ten goede aan het judokamp van Sportschool Kaizen 

 
*) De Jac. v. Beierenweg is vanuit het dorp voor auto’s afgesloten : op de rotonde rechts, 
Schoutenlaan afrijden, op eind rotonde li. af, bij rotonde  li. af de JvB op (sporthal aangegeven). 
Kom je vanaf de Akzo-kant Voorhout binnen : op de rotonde re. af de Randweg volgen, op het 
eind rotonde oversteken, bij de rotonde  li. af de Jac. v. Beierenweg  op (sporthal aangegeven). 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INSCHRIJFSTROOKJE NE-WAZA-TOERNOOI  (inleveren op de les met € 5,--) 
 
naam :         jongen/meisje 
 
leeftijd op de wedstrijddag :            jaar    in welke plaats train je : 
 
kleur band :      kleur slip : 
 
gewicht in judopak (wordt door de leraar op de les ingevuld / graag afr. >hele kilo’s) :              kg. 
 
DIT STROOKJE MET 5,-- EURO ZO SNEL MOGELIJK PERSOONLIJK  (I.V.M. WEGEN) OP DE LES IN. 
UITERLIJK DONDERDAG 4 APRIL, 20.00 UUR! 


