
Vanentoernooi, Hoogvliet   10 oktober 

   
 

(IDeze informatie is specifiek bestemd voor judoka’s van judoclub Paddepad) 

 

Op zondag 10 oktober organiseren we weer een Vanentoernooi. 

Graag nodigen we jullie judoka's uit om fijn wat randori's te komen maken in onze dojo 

aan de Middenbaan Zuid 402 in Hoogvliet. 

 

Programma: 

5 t/m 7 jaar; weging 9.00 - 9.20 uur; wedstrijden 9.30 uur 

8 t/m 9 jaar; weging 10.45 - 11.05 uur; wedstrijden 11.15 uur 

10 t/m 14 jaar; weging 13.00 -13.20 uur; wedstrijden 13.30 uur 

7 t/m 14 jaar Gevorderde judoka's; weging 13.00 - 13.20 uur; wedstrijden 13.30 uur 

 

De groep voor gevorderde judoka's is voor judoka's die al meer wedstrijd ervaring 

hebben en/of al een gouden medaille hebben behaald en verder willen sparen voor de 

bekers. 

Inschrijfgeld (EUR 6,00) contant te voldoen bij de weging. 

 

Judoka’s van judoclub Paddepad graag aanmelden via de website van onze club zodat 

we weten wie er gaan en proberen we te zorgen dat er iemand is om de judoka’s te 

coachen. 

 

Dit is de laatste keer dat Budo Vereniging Hoogvliet een vanentoernooi publiceert. 

Toekomstige vanentoernooien zullen door Judo de Korte worden gepubliceerd. Volg de 

pagina van Judo de Korte om op de hoogte gehouden te worden. 

 

Maatregelen: 

De dojo is alleen toegankelijk voor judoka's. Ouders mogen kijken echter alleen vanuit de 

bar en niet in de zaal. 

Testen voor Toegang: 

Het testen voor toegang houdt het volgende in: 

Iedereen van 13 jaar of ouder, moet één van de volgende bewijzen kunnen laten zien via 

de QR-code in de ConronaCheck App: 

Een negatief testbewijs van maximaal 24 uur oud via Testen voor Toegang. 

Testen voor Toegang kan je aanvragen via: www.testenvoortoegang.org en via de 

CoronaCheck App. 

Een geldig vaccinatiebewijs. 

Een vaccinatiebewijs is pas geldig twee weken nadat je de laatste vaccinatie hebt gehad 

en is daardoor pas geldig bij de ingang op vertoon van de Nederlandse QR-code in de 

CoronaCheck App. Een internationale QR-code is hierdoor niet geldig voor toegang tot 

het event. 

Een geldig herstelbewijs. 

http://www.testenvoortoegang.org/?fbclid=IwAR1avReM6PW1f8sQY5QSmIW83AzmzwNr_4u1VBkFNKpDZEDRE_stVP3s2bU

