ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018
48e JUDOTOERNOOI OEGSTGEEST
Nu het nieuwe seizoen begonnen is, gaan we weer een groot judotoernooi organiseren met judoka's uit
Oegstgeest, Leiden, Katwijk, Noordwijk, Rijnsburg, Voorhout, Sassenheim, Noordwijkerhout en
Leiderdorp.
Wij, Rob van der Hoorn en Karel David van der Gun, organiseren dit toernooi niet om te kijken wie de
wereldkampioen van de toekomst is, maar zien dit toernooi als een verlengstuk van je judo-opleiding.
Dus ongeacht je wedstrijdniveau: Doe mee, want je leert ervan!
Om alle judoka hierin te begeleiden zullen er weer ruim 60 enthousiaste medewerkers op en rond de
mat aanwezig zijn.
Om het toernooi vlot te laten verlopen is het belangrijk dat je dit stencil goed leest.
PLAATS: SPORTHAL “DE CUYL”
OP SPORTPARK DE VOSCUYL
Aanvangstijden:

6 en 7 jaar:
8 en 9 jaar:
10 en 11 jaar:
12 jaar en ouder

10.00 uur
12.00 uur
13.30 uur
15.00 uur (gasttraining)

Iedereen met tenminste een gele slip mag meedoen.
Zorg dat je 10 minuten voor de aanvangstijd aanwezig bent!
Stop al je spullen in de kleedkamer in een tas!
Natuurlijk hebben we voor de winnaars ook deze keer weer fraaie prijzen.
Verder is er voor iedereen een leuke herinnering!
Sporthal De Cuyl heeft een grote tribune. Dus neem ouders, broertjes, zusjes,
opa's, oma's, alle verdere familie, vrienden en vriendinnen mee.
Iedereen is van harte welkom!
Entree: kinderen t/m 15 jaar € 1,00 16 jaar en ouder € 2,00
De netto opbrengst van het toernooi is bestemd voor het Liliane Fonds
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAAM: .................................................................................................................JON GEN/MEISJE
LEEFTIJD OP DE WEDSTRIJDDAG: ...................................JAAR
GEWICHT IN JUDOPAK: ........................KG (DIT WORDT DOOR DE LERAAR OP DE LES INGEVULD)
KLEUR BAND: .......................................

KLEUR SLIP: ...........................................

IN WELKE PLAATS TRAIN JE? .............................................................

LEVER DIT STROOKJE MET € 5, - ZO SNEL MOGELIJK PERSOONLIJK
(I.V.M. WEGEN) OP DE LES IN. UITERLIJK DONDERDAG 1 NOVEMBER, 20.00 uur!

