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Data 

30 juni  Clubkampioenschappen 
 
20 juli  laatste les voor de vakantie 
7 september eerste les na de vakantie 
 
Wist u d@t… 
De website van Budokai Glanerbrug begin dit jaar 
weer wat mooier is gemaakt? Neem maar even 
een kijkje op www.budokai.nl. 
 
Open dag Speeltuin Glanerbrug 
De speeltuin houdt een opendag op zaterdag 7 
juli. Er zal een rommelmarkt zijn en diverse spring 
en klim kussens. Iedereen is welkom tussen 10:00 
en 16:00 uur.  
Op de budokai website staat nog wat meer 
informatie.  
 
Geen Judopakken buiten de mat!  
Het judopak is wit. Er is voor die kleur gekozen 
omdat dit ‘reinheid’ uitstraalt, dus schoon en fris. 
Het is absoluut verboden volgens de Judo regels 
om het pak aan te hebben als je niet met judo 
bezig bent. Doe je judopak dus pas aan in de 
kleedkamer en niet 
thuis!  

Lidmaatschap Judo 
Bond Nederland 

Het is belangrijk om ook 
lid te zijn van de 
Judobond Nederland 
omdat…: 

 je dan aan meer 
wedstrijden mee 
kunt doen;   

 je banden geregistreerd staan; 

 Een paar keer per jaar een leuk blad over 
judo ontvangt. 

Links 

Heb je ook een leuke link, of heb je een 
homepage, laat het ons even weten. 

www.budokai.nl; judo.pagina.nl; budo.pagina.nl; 
www.jbn.nl; www.judoinfosite.nl 

Welke Worp? 

 
 
Misschien zegt iemand wel eens dat je met 
hanenpoten schrijft… maar je kunt er ook een 
worp mee doen! Maar welke worp doen de twee 
figuren? Let op het been van de witte figuur, die 
helpt mee om de tegenstander op te zwiepen.  

Krab je eens achter de oren… 

Kijk eens even naar je nagels… Zijn ze mooi kort en 
hebben ze geen scherpe randjes? Nee, dan even 
knippen voor je naar Judo gaat. 
Als je oorbellen draagt, dan moet je die even uit 
doen voordat je de mat op gaat. Als je ze echt in 
wilt houden, dan moeten de oorbellen afgeplakt 
worden met een pleister. Dit moet omdat je 
anders gewond kunt raken aan je oor. Het is niet 
fijn als jouw oorbel in het pak van iemand anders 
blijft haken… AU! 
 
Houdt de mat schoon!  
Laat geen snoeppapiertjes achter (wat wel eens 
gebeurd) pak pluisjes of ander viezigheid op of pak 
een doekje als je iets ziet liggen. 
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