
 

 

 

 
 

Budo Sport Arnhem Teamtoernooi 
 

Op zondag 4 juni wordt het Budo-Sport-Arnhem-Teamtoernooi georganiseerd. Het is de 

vijfde keer dat Budo Sport Arnhem dit gezellige judotoernooi organiseert. Het toernooi is 

bedoeld voor Budo-Sport-Arnhem-judoka’s geboren in de geboortejaren: 2012, 2013, 2014 

en 2015. De deelnemende judoka’s worden ingedeeld in verschillende teams. Een team 

bestaat uit judoka’s in de volgende gewichtsklassen: -26kg; -29kg; -32kg; -35kg; +35kg 

(max. 41 kg). 

 

Natuurlijk is zo’n teamtoernooi reuze gezellig, want je judoot niet alleen. Je doet het samen 

met je teammaatjes. Daarnaast is er voor elk team een teamcaptain. Die helpt jou en je 

teammaatjes, zodat je ook veel gaat leren. Doe dus mee en schrijf je in! 
 

Inschrijven kan op 2 manieren: 

1. Je kunt individueel inschrijven. De trainers van Budo Sport Arnhem gaan je dan indelen 

in een team. Individueel inschrijven kan via onderstaand inschrijfstrookje of digitaal. 

2. Je kunt je inschrijven als team. Let op: de trainers kunnen op de toernooidag 

wijzigingen aanbrengen in de teams en judoka’s overplaatsen naar een ander team. 

Inschrijven als team kan alleen digitaal. 
 

Meer informatie over het Budo Sport Arnhem Teamtoernooi kun je vinden via het webadres: 

www.budosportarnhem.nl/teamtoernooi. Hier vind je de spelregels en de mogelijkheid om je 

digitaal in te schrijven (individueel of als team). 
 

Datum: zondag 4 juni 2023 

Tijdstip: aanvang 13:00 uur; verwacht einde ± 16:30 uur 

Plaats: ’t Luifeltje, hoofdlocatie Budo Sport Arnhem 

 Dunoweg 2, 6825 ED  Arnhem (Presikhaaf) 

Inschrijfgeld: € 7,00 

Inschrijven: Inschrijven kan digitaal (zie verstuurde e-mail) of via het onderstaande 

inschrijfstrookje. Lever dan het strookje samen met het inschrijfgeld zo 

snel mogelijk en uiterlijk op maandag 29 mei 2023 in. Na 29 mei worden 

er geen inschrijvingen meer geaccepteerd. 

- - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - 

Ik doe mee aan het Budo Sport Arnhem Teamtoernooi dat gehouden wordt op 4 juni 2023. 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboortedatum: ……………… /……………… /……………… (alleen deelname geboortejaren: ’12, ’13, ’14 en ’15) 

 

Gewicht: ……………… kg (bij Budo Sport Arnhem wegen!) Let op: max. 41kg! 

 

Dit inschrijfstrookje (samen met inschrijfgeld à € 7,00) uiterlijk op 29 mei inleveren 

STICHTING 

BUDO SPORT ARNHEM 

Secr.: Mevr. M.A.C. Wensink 

Wijde Slag 39 

6825 JX  Arnhem 
tel. secretariaat: (026) 3646657 

tel. hoofdlocatie: (026) 3637602 

website: www.budosportarnhem.nl 

e-mail: info@budosportarnhem.nl 

Op het Budo Sport Arnhem Teamtoernooi verdient elke deelnemer een medaille. 

Het team dat kampioen wordt, mag daarnaast ook nog naar JumpSquare voor een super 

leuke Jump-party met je team. 
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