
* de inschrijving voor de clubcompetitie is pas definitief eens de judoka door één van de 

clubverantwoordelijken gewogen werd (ten laatste op woensdag 20 december) 

Beste judoka’s,  

Het jaar zit er alweer bijna op, dus wordt het stilaan tijd om aan onze 

jaarlijkse clubcompetitie en kerstactiviteit te denken.  

Op donderdag 28 december organiseren wij vanaf 13u30 voor ALLE 

judoka’s (van 6 t.e.m. 12 jaar; °2005 - 2011) ons zevende clubtornooi. 

Elk kind kan zo op een speelse manier kennis maken met het 

wedstrijdjudo en enkele kampen (randori’s) doen tegen andere 

judoka’s van onze club. Hierbij zorgen we ervoor dat judoka’s van 

ongeveer hetzelfde gewicht en dezelfde leeftijd tegen elkaar kunnen 

kampen. 

Aansluitend op de clubcompetitie (vanaf ongeveer 17u) kan de jeugd van 13 en 14 jaar (°2003 - 2004) aansluiten, 

want dan organiseren we onze kerstactiviteit met overnachting. Na het avondmaal en een leuke spel-/filmavond 

mogen de judoka’s vanaf 9 jaar (°2003 - 2008) overnachten in hun slaapzak op de judomatten, terwijl de judoka’s 

jonger dan 9 jaar (°2009 - 2011) opgehaald moeten worden ten laatste om 21u30. De jongste judoka’s kunnen dan 

’s ochtends (vrijdag 29 december, 8u) terugkomen om samen met de oudere judoka’s te ontbijten. Na een 

sportieve en avontuurlijke voormiddag kunnen alle kinderen weer opgehaald worden om 12u ’s middags. 

Er wordt per kind een bijdrage van 5 euro gevraagd. Wij zorgen voor avondeten, drank, avondsnacks en ontbijt. De 

judoka’s dienen vnl. sportieve (binnen- en buiten)kledij en schoeisel, slaapgerief, toiletgerief en eventuele 

medicatie mee te brengen. Gelieve in te schrijven bij de jeugdtrainers ten laatste op zondag 17 december. 

Dus, kort samengevat:  

Waar?   Dojo sporthal V.H.V.D. 

Wanneer?  Donderdag 28 december (start 13.30 uur) en vrijdag 29 december (einde 12.00 uur) 

Hoeveel kost dit? €5 per kind 

Wat mee te brengen? [ Voor het clubtornooi ] Kimono 

[ Voor de kerstactiviteit ] Sportieve (warme) kledij, slaap- en toiletgerief, 

 (evt.) medicatie en goed humeur 

Hopelijk mogen we jullie verwachten! 

De jeugdtrainers 

 
Oudere judoka’s (15+) die graag een handje helpen zijn ook welkom! Contacteer een trainer. 

 
 DEADLINE INSCHRIJVING 17 DECEMBER 

Naam judoka: …………………………………………………………………………………………            Geboortejaar  

Neemt deel aan (alles aanvinken wat van toepassing is):  

 clubcompetitie [ ° 2005 - 2011 ] * 

 kerstactiviteit [ ° 2003 - 2011 ] 

 … met overnachting [ ° 2003 - 2008 ] 
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