JUDO 2020

- De leukste en belangrijkste judo activiteiten in Friesland (januari - april)

In het onderstaande overzicht staan de belangrijkste judo activiteiten voor het komende kwartaal. Over de
wedstrijden krijgen judoka’s op de les apart bericht.
1.

Week 7 ;
JUDO EXAMEN. Op dinsdag t/m donderdag ( 11 t/m 13 februari)
(extra GRATIS jeugdtraining -12 jaar iedere woensdagmiddag 16.30 uur o.l.v. Ome Joop)

2.

15 februari 2020;

JUDO a7-bokaal in onze dojo in Leeuwarden.

3.

29 februari 2020;

True Colours Team toernooi Sneek.

4.

7 maart 2020;

JUDO a7-bokaal in Leeuwarden (sportschool Hensema)

5.

4 april 2020;

Fries Kampioenschap Judo 2020 in Franeker .

1.

Voor het judo examen moet je opgeven voor 2 februari ( judopaspoort * gelijktijdig inleveren bij opgave).
De indeling van het examen staat rond 5 februari op de website van de sportschool.
Alle examens worden gehouden op de sportschool aan de Oostergrachtswal.
Het examen is GRATIS, maar bij het behalen van een nieuwe band zijn de kosten € 11,00 .
In de week van de examens vervallen alle jeugdlessen .
* judopaspoort verplicht vanaf gele band.

NAAM ;

GEBOORTEDATUM;

Ik ben nu in het bezit van de ……………
EXTRA SLIPPENKAART;

band met de ……………. slip.

Extra training OME JOOP woensdag
JA / NEE
Extra training wedstrijdtraining dinsdag
JA / NEE
A 7 bokaal oktober 2019 (Leeuwarden)
JA / NEE
A7 bokaal november 2019 (St Anna)
JA / NEE
A7 bokaal december 2019 (Sneek)
JA / NEE
WINTERCLUBKAMPIOENSCHAP (dec.19)
JA / NEE
A7 bokaal januari 2020 (Gorredijk)
JA / NEE
Deelname JRC 2019 in Leeuwarden
JA / NEE
Deelname SNEKER BEKER 2018 SNEEK
JA / NEE
Andere judo evenementen ; ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

BIJZONDERHEDEN:…………………………………………………………………………………………………………………

In te vullen door leraar of medewerker balie; ( PARAAF …………………….. )
JUDO PASPOORT;

JA / NEE

BAND; BETAALD

ja / nee

