Sinterklaas-Vanentoernooi
Het heeft wat moeite gekost … maar het is gelukt! De Goed Heiligman komt bij Budo Sport
Arnhem op bezoek. Sinterklaas heeft een gaatje in zijn agenda gevonden en wel op zondag
26 november. Om de Sint te laten zien wat judo is, organiseren we die dag een SinterklaasVanentoernooi.
Wat is een Vanentoernooi?
Een Vanentoernooi is een judotoernooi voor alle judoka’s van Budo Sport Arnhem. Het is de bedoeling dat elke
judoka meedoet (behalve de judoka’s die al veel ervaring met wedstrijdjudo hebben). Je maakt op een Vanentoernooi
altijd 4 wedstrijden tegen judoka’s die ongeveer even goed zijn als jij. Een Vanentoernooi wordt thuis, in onze eigen
dojo georganiseerd. Naast je ouders kun je dus ook je hele familie meenemen om je aan te moedigen.
Bij een Vanentoernooi is niet het winnen of verliezen belangrijk, maar wel of je in de wedstrijd goede worpen en
houdgrepen kunt laten zien. Hiermee kun je punten en uiteindelijk vaantjes verdienen. Hoe dat in z’n werk gaat, kun
je lezen op onze website www.budosportarnhem.nl onder het linkje: judo-info.
De wedstrijden zullen op 26 november in drie groepen worden afgewerkt. Het geboortejaar is
bepalend op welk tijdstip de wedstrijden voor de judoka beginnen.
Groep:
1
2
3

Geboortejaar:
2011 en later
2009-2010
2008 en eerder

Aanvang
10:00 uur
13:15 uur
16:00 uur

Einde:
± 13:00 uur
± 15:45 uur
± 18:30 uur

Datum:

zondag 26 november 2017

Plaats:

’t Luifeltje, Dunoweg 2, 6825 ED Arnhem (Presikhaaf)

Inschrijfgeld:

€ 5,50

Inschrijven:

Lever het onderstaande inschrijfstrookje, samen met
het inschrijfgeld zo snel mogelijk en uiterlijk
zondag 19 november 2017 in.

Als je al vaker aan het Vanentoernooi hebt meegedaan, dan heb je al een eigen
Vanentoernooi-Puntenkaart. Vergeet dan niet deze op 26 november mee te nemen.
-------------------------------------------------Ik doe mee aan het Sinterklaas-Vanentoernooi van Budo Sport Arnhem dat gehouden wordt
op zondag 26 november 2017.
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum:

………..

/

Gewicht:

………..

kg (bij Budo Sport Arnhem wegen !)

Judograad:

………………………………

………..

/

………..

band +

………………………………

slip

Dit inschrijfstrookje (samen met inschrijfgeld à € 5,50) inleveren vóór of uiterlijk op zondag 19-11-2017

