UITNODIGING
- Beste judoka’s -

- Roy Meyer –

Het is bijna weer zover; de jaarlijkse club- Deze Bredase judoka heeft o.a. deelgenomen
kampioenschappen! Dit jaar hebben we een iets aan de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro,
ander programma dan gewoonlijk.
EK 2017 in Warschau en WK 2017 in Budapest.
Aansluitend aan de clubkampioenschappen zal
er een clinic worden gegeven door Roy Meyer!
Dit maakt deze dag nog mooier dan normaal.
Schrijf je dus snel in, want dit wil je niet missen!

Om 13.00 uur begint de clinic voor de judoka`s
tot en met de groene band. Deze zal ongeveer
een uur duren en daarna is er tijd voor foto`s en
handtekeningen.

Zondag 5 Nov, 08:00U

Rond 14.30 uur is er een clinic voor de judoka`s
vanaf groene band. Om 16.00
sluiten we deze spectaculaire dag af.

- Milo Smink –
Tijdens
de
clubkampioenschappen zal onze
Schrijf je nu in via het bijgevoegde inschrijf formulier. Stop deze uiterlijk 15 oktober in de sponsor Milo Schmink aanwezig zijn. Kinderen
die niet hoeven te judoën, kunnen dan
brievenbus in de dojo!
geschminkt worden.

- inschrijven –

JUDOVERENIGING " KUATSU "

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2017
Aan alle judoka’s,

Prinsenbeek, oktober 2017

Op zondag 5 November a.s. houden wij onze jaarlijkse clubkampioenschappen in sporthal "De
Drie Linden".
LET OP: Dit jaar gaan we het op een andere manier doen dan gebruikelijk: de judoka’s zullen
niet individueel, maar in teams strijden om de prijzen.
Iedere deelnemer wordt (op leeftijd en gewicht) ingedeeld in een team.
Er is wel een probleem: we hebben nog geen namen voor de teams, dus als je een goede
naam weet, laat het meteen even weten op het inschrijfformulier of mail het naar
WOC@kuatsu.nl.
Iedere deelnemer / deelneemster dient om 08.45 uur in de sporthal aanwezig te zijn.
Ca. 13.00 uur hopen wij het toernooi te beëindigen. Nodig zoveel mogelijk familie, vrienden en
vriendinnen uit om jullie aan te moedigen.
Voor iedere deelnemer is er een mooie prijs.
Onderstaand strookje uiterlijk op één van de volgende data inleveren: 12-13-14 en 26-2728 oktober a.s. tijdens je eigen lesuur bij de mensen van de WOC die de weging
verzorgen. Iedere judoka wordt bij inleveren van het strookje gewogen .
LET OP: strookje NIET in de brievenbus doen!
Als je onderstaand strookje ingeleverd hebt, en later blijkt dat je niet mee kunt doen laat
het ons dan zo spoedig mogelijk weten. Coen van Guldener (076-5498689), of E-mail:
woc@kuatsu.nl
De wedstrijd organisatiecommissie

--------------------------------------------------------------------------Clubkampioenschappen d.d. 5 November 2017

* Jongen
Naam

:

* Meisje (* doorhalen wat niet van toepassing is.)

Geboortedatum :
Gewicht
:
kg
De judoka’s worden bij inlevering van het inschrijfformulier in de dojo gewogen
Kleur band + slip :
Tip voor een naam van het team

:

Doe je mee aan de Roy Meyer Clinic

JA / NEE

