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  Judokamp april 2022   
 

Beste ouders en judoka’s,  

 

Van vrijdag 8 april tot en met zondag 10 april 2022 kunnen we eindelijk weer op  

judokamp! Graag nodigen we jullie uit om mee te gaan op een heerlijk ont-

spannen judoweekend met de judoka’s van onze club. Met een onderbreking van 

twee jaar, gaan we weer naar Goirle!  

 

Omdat we heel graag willen dat er veel judoka’s meegaan, omdat we al twee 

jaar hebben kunnen sparen en omdat de Grote Clubactie zoveel geld heeft opge-

bracht dit jaar, krijgt iedereen die dit jaar meegaat € 15,- korting.   

 

We zullen te gast zijn bij Judo Academy Netherlands in Goirle (dicht bij Til-

burg). Het is een fantastische locatie, die we helemaal voor onszelf zullen heb-

ben. Kijk voor een eerste indruk op http://www.judoacademynether-

lands.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. 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 eerdere jaren zijn ook 

niet-judoënde ouders welkom. Voor volwassenen zijn er aparte slaapkamers. We 

zullen een goede verdeling maken van de judoka’s over de verschillende slaap-

zalen.   

 

Veiligheid  

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 kinderen tij-

dens het kamp. U kunt ons hierop aanspreken. Iedereen moet het zoveel moge-

lijk naar zijn zin kunnen hebben op het kamp. Uiteraard zijn de slaapzalen en de 

judoaccommodatie fysiek veilig. Ook zorgen we dat kinderen zoals altijd de ju-

doregels in achtnemen om veilig met elkaar op de mat te staan.  

Voor zover er dan nog sprake is van noodzakelijke coronamaatregelen, zullen 

we die vanzelfsprekend in achtnemen. We willen tegelijk ouders oproepen om 

echt te zorgen dat kinderen zaken als slaapzak of dekbed meenemen. En mocht 

dat onverhoopt vergeten worden of niet kunnen, dat tijdig ons te melden. De or-

ganisatoren van het kamp zijn sowieso altijd benaderbaar voor specifieke vragen 

die bijdragen aan het welzijn van de kinderen tijdens het kamp.  

 

 

 

 

 

 

http://www.judoacademynetherlands.com/index.php
http://www.judoacademynetherlands.com/index.php
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Wat kost het?  

De kosten voor het hele weekend zijn in plaats van € 90,- 

dit jaar € 75,-. Voor deze bijdrage aan de kosten van het kamp zijn naast twee 

overnachtingen, ook twee keer (uitgebreid) avondeten, twee keer ontbijt, twee 

middageten inbegrepen. En al het lekkers tussendoor is ook inbegrepen. En dat 

allemaal in een topaccommodatie! 

Als het geld een beletsel vormt, laat het ons weten, dan zoeken wij een oplos-

sing, dat hebben we vaker gedaan.  

 

Hulp gevraagd  

Het organisatieteam heeft een aantal auto’s ter beschikking. Maar dat is nog niet 

genoeg. We inventariseren daarom graag welke ouders ook op vrijdag 8 april 

naar Goirle zouden kunnen rijden. Ouders kunnen dat opgeven op het inschrijf-

formulier. Dank alvast voor de hulp!  

 

Hoe in te schrijven?  

Heel eenvoudig, door het inschrijfformulier in te vullen op de site:  

http://www.judopaddepad.nl/Clubactiviteiten/Judokamp/ 
Op zondag 27 maart willen wij alle inschrijvingen binnen hebben, zodat we onze 

voorbereidingen kunnen afronden. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 

60 kinderen mee op kamp!  

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan horen we dat graag. Dat kan 

rechtstreeks bij de judoles of via judokamp@judopaddepad.nl. Enkele dagen 

voor het kamp ontvangen de deelnemers een paklijst en een overzicht welke ju-

doka met wie meerijdt.  

 

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

 

Het organisatieteam, 

 

Hans Jansen (financiën) 

Michiel van Butselaar (coördinatie)  

Jan van den Bos (coördinatie ter plaatse) 

Eric Barten (vader van Fedde, Mente en Stas; inschrijvingen) 

 

http://www.judopaddepad.nl/Clubactiviteiten/Judokamp/
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