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Van het bestuur: 

• Tot onze vreugde mogen we een nieuw  bestuurslid 

verwelkomen namelijk: Richard Kamphuis. Daarnaast 

verwelkomen wij ook twee leden die als jeugdbestuur 

toe treden namelijk Bas Keupers en Lucas van der 

Molen. Allemaal hartelijk welkom in het bestuur van 

Budokai . 

• De Halloween-speurtocht was weer een groot succes. 

Er was een grote opkomst en iedereen heeft het erg 

naar zijn zin gehad. Een bedankje naar alle vrijwilligers 

is hier zeker op zijn plek, zonder hen was het ons niet 

gelukt om deze activiteit te laten slagen. Bij deze 

nogmaals heel hartelijk bedankt.  

• Op tweede ronde in het driehoekstoernooi net achter 

de rug. Budokai is deze keer goed vertegenwoordigd 

en we willen alle deelnemers veel succes wensen bij 

de laatste ronde in Goor.  

De uitslagen van deze wedstrijden zal ik elders in deze 

tatami vermelden.  

• Verder rest ons nog om iedereen hele fijne feestdagen 

en een gezond en sportief 2013 toe te wensen.  

 

 

 

 

 

Agenda: 

• Kerstvakantie – vrijdag 28 december en 4 januari 2013  

• Driehoekstoernooi, Finale.  

Zondag 20 januari Goor  

 

 Deze agenda, foto’s en andere berichten zijn ook te 

vinden op onze website. www.budokai.nl 

 

 Uitslagen ronde 1 driehoekstoernooi:  

Sander Visscher, Stef Strijbosch en Bo Venuesa allemaal op 

de vierde plek.  

Daphne Visscher, Rolf Wolthuis, Stan Koenders en Lucas 

Nijenhuis allemaal een vijfde plek. 

 

 

Uitslagen ronde 2 driehoekstoernooi: 

Stef Strijbosch derde plek 

Sander Visscher, Bo Venuesa, Stan Koenders, Lucas 

Nijenhuis en Rolf Wolthuis allemaal een vierde plek. 

Daphne Visscher moest helaas verstek laten gaan, 

omdat ze ziek was. Beterschap vanaf deze kant. 

Alle deelnemers succes bij de derde wedstrijd. 

 

Dringend verzoek van de trainers om 

allemaal de      telefoon uit te zetten 

tijdens de training. Dit is erg storend 

tijdens de lessen. 

 

Judo wist je datjes:  

Wist je dat een judowedstrijd op een tatami wordt 

gespeeld? Een tatami is een zachte Japanse mat die 

meegeeft en de val breekt.  

 

 Wist je dat de uitvinder van de judosport als enige 

een dangraad van 12 heeft ? De Japanner Jigoro 

Kano is de oprichter van het Judo. Hij kreeg na zijn 

dood de 12e dan. Dit is hoogst mogelijke graad dat 

je met Judo kan behalen. In theorie kan iedereen 

deze graad halen, maar in praktijk is deze graad 

enkel bedoeld voor de oprichter.  

Inzendingen voor de Tatami zijn altijd welkom. Heb je 

een leuke link of iets anders te vermelden dat kan. 

Stuur je inzending naar onderstaand mail adres. 

 

 

Emailadres Tatami: 

gea.kotterink@gmail.com 
o.v.v. “Tatami” 

Postadres  

Budokai Glanerbrug: 

W.C. Schoutenstraat 12 

7532 XX Glanerbrug. 

o.v.v. “Budokai 

Glanerbrug”. 

Telefoon: 053-4612981 

 

Afmelden:  053-4612981 

 

 


