
 
         

 

 

  Judokamp maart 2019 
 

Beste ouders en judoka’s,  

 

Van vrijdag 29 maart tot en met zondag 31 maart vindt het jaarlijkse judokamp plaats 

van onze club. We zullen te gast zijn bij Judo Academy Netherlands te Goirle (dicht bij 

Tilburg). Voor wie er niet eerder was: het is een fantastische locatie! Kijk voor een eer-

ste indruk op http://www.judoacademynetherlands.com/index.php. 

 

Wat gaan wij daar doen?  

Eén ding is zeker: het wordt  een actief weekend. Veel judo, veel spelen in de zaal en in 

de spelletjesruimte. Een clinic van een judotopper zal ook dit jaar niet ontbreken! En we 

gaan naar het bos vlak bij het judocomplex voor  buitenactiviteiten en een spel. 

 

Voor wie is het?  

Het is voor al onze leden van ca. 8 jaar en ouder. Evenals vorig jaar zijn ook niet-

judoënde ouders welkom. Voor volwassenen zijn er aparte slaapkamers (2- tot 8-

persoons), we zullen een handige verdeling maken. 

 

Wat kost het?  

De kosten voor het hele weekend zijn € 90,-. Het is een stevig bedrag voor 2 dagen en 

overnachtingen, maar de prijs is inclusief 2 keer (uitgebreid) avondeten, 2x ontbijt, 2x 

middageten, en drinken tijdens het hele weekend. En dat in een topaccommodatie!  

Dankzij een bijdrage van de Grote Clubactie hebben we het bedrag gelijk aan vorige ja-

ren kunnen houden. Als het geld een beletsel vormt, laat het ons weten, dan zoeken wij 

een oplossing, dat hebben we vaker gedaan. We willen ook nu weer een mooie op-

komst.  

Het organisatieteam heeft al een aantal auto’s ter beschikking. We inventariseren ieders 

mogelijkheden en combineren zoveel mogelijk.  

 

Hoe in te schrijven?  

Heel eenvoudig, door het hierbij behorende inschrijfformulier in te vullen en te mailen 

naar kerco65@gmail.com . Op 14 maart willen wij alle inschrijvingen binnen hebben, 

dan gaan we de verdere organisatie regelen. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, 

dan horen we dat graag. Enkele dagen voor het kamp ontvangen de deelnemers een pak-

lijst en een overzicht welke judoka met wie meerijdt.  

 

Tot slot 

Als judoclub en als organisatoren van het judokamp hechten we eraan, ouders mee te 

geven dat we scherp letten op de sociale veiligheid van alle aanwezige kinderen. U kunt 

ons hierop aanspreken. Iedereen moet het zoveel mogelijk naar zijn zin kunnen hebben 

op het kamp.  

 

Wij hebben  ontzettend veel zin in het kamp! Jullie ook?! 

 

Het organisatieteam, 

 

Jan van den Bos  (financiën en coördinatie) 

Conrad Kerssens  (vader van Axel; inschrijving) 

Eric Barten (vader van Vere, Mente en Stas; coördinatie ter plaatse) 

Hans Jansen (judoka; coördinatie ter plaatse) 

Michiel van Butselaar (judoka; coördinatie ter plaatse) 
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