
 
 

 
AH De Brink Clubkampioenschappen  

(Coronaproof en met ouders) 
 
Op zondag 18 oktober houden we de AH De Brink Clubkampioenschappen in de tuin van de 
judoschool aan de Laan naar Eme 99 te Zutphen.  
Alle judoka’s vanaf 4 jaar kunnen zich hiervoor opgeven. We delen de poules zo eerlijk 
mogelijk op band, leeftijd en gewicht in. Ook voor alle nieuwe judoka’s is dit een leuke 
manier om kennis te maken met judowedstrijdjes. De sponsoren van Stichting Judo 
Zutphen zorgen er voor dat alle deelnemers mooie en leuke (judo)prijzen krijgen en 
natuurlijk zijn er ook mooie bekers. Winnen is natuurlijk altijd leuk, maar meedoen en veel 
plezier hebben is net zo belangrijk! 
 
                                                                     CORONA regels 
 
Om dit evenement te kunnen organiseren moeten we ons wel aan alle regels houden. We 
leggen de judomat dus achter in de tuin, maken kleine groepjes zodat de ouders ook op  
1.5 m van elkaar op het veld kunnen zitten. Na afloop is dan meteen de prijsuitreiking. 
Graag alleen je ouders/verzorgers meenemen en geen andere fans of broertjes/zusjes. 
Dit om drukte te voorkomen en alles goed onder controle te kunnen houden. 
 
Meedoen? Vul dan het strookje onderaan goed in en doe deze samen met 7.50 euro 
inschrijfgeld in een envelop. Lever de envelop vóór zondag 11 oktober in bij je leraar of aan 
de bar van de judoschool. Als alles binnen is, kunnen we de poules en tijdsindeling maken. 
Die delen we dan weer uit in de les en krijgt u ook op de mail. Elk blok duurt ongeveer 1.5 
uur. Ondanks alle strenge regels, weten wij zeker dat dit weer net als alle andere jaren een 
geweldig leuk evenement wordt dat je niet wilt missen, doe dus ook mee. 
 
NB: Bij regen gaat het WEL door, maar dan binnen en helaas ZONDER ouders. 
 
 

 
 

AH De Brink Clubkampioenschappen 7.50 euro Inleveren voor 11 oktober 
 
 
Voor- en achternaam: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Leeftijd: …….……. jaar  
 
Ik heb de ………………………….. (kleur) band met de ……………………..….. (kleur) slip 
 
 
Gewicht: ……........ kg (goed wegen) 


