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STICHTING
BUDO SPORT ARNHEM

33ste Groot Maas en Waal toernooi
Op zondag 17 oktober 2021 organiseert Budo Sport Arnhem samen met 9 andere
judoverenigingen het 33ste Groot Maas en Waal Toernooi. Iedere judoka geboren in de
jaren 2007 tot en met 2016 en tot en met blauwe band kan hieraan meedoen. Het
toernooi wordt speciaal georganiseerd voor judoka’s die nog niet of nauwelijks aan echte
judowedstrijden hebben meegedaan. De judoka’s worden zo goed mogelijk op het eigen
niveau ingedeeld, waarbij gekeken wordt naar het gewicht, de leeftijd, de kleur band en
wedstrijd-ervarenheid. Omdat we het meedoen belangrijker vinden dan het winnen, krijgt
iedere judoka bij dit toernooi altijd een prijs.
Plaats:

Dorpshuis ‘de Kloosterhof’
Kapittelweg 2-A
6551 EB Weurt
(vlakbij Nijmegen)

Tijd:

De eerste wedstrijden
zullen om 09:30 uur
starten. De exacte
weegtijden worden één
week voor het toernooi
bekend gemaakt.

Kosten:

Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50.

Toegang:

Toeschouwers (van 12 jaar en ouder) betalen € 2,50 voor toegang tot de
zaal. Vanwege de beperkte ruimte voor het publiek vragen we om per
deelnemer maximaal 2 begeleiders / supporters mee te nemen (kinderen tot
12 jaar niet meegerekend). Let op: Bij de ingang vragen we aan personen
van 13 jaar en ouder hun coronatoegangsbewijs te tonen.

Inschrijven: We hopen met een hele grote groep judoka’s in te schrijven. Dus, doe mee!
Lever onderstaand inschrijfstrookje, samen met het inschrijfgeld,
uiterlijk op vrijdag 1 oktober in.


Ik doe mee met het 33ste Groot Maas & Waal Toernooi op zondag 17 oktober 2021.
Naam:

...........................................................................................................................

Geboortedatum:

………..…………

/

Gewicht:

………..…………

kg (in judoles wegen !)

Judograad:

…………………..……………….

………..…………

/

………..…………

band +

…………..……………………….

slip

Lever dit strookje samen met het inschrijfgeld à 8,50 uiterlijk op 1 oktober 2021 in

