
Vakantie en feestdagen 
 
Koningsdag 
Vrijdag 27 april zijn er i.v.m. met Koningsdag geen judolessen.  
 
Meivakantie 
Van maandag 30 april t/m zondag 6 mei is de meivakantie. In de vakantie vervallen alle judolessen. Wel 
zijn er verzamellessen. Hieronder staan de datum en tijden voor deze verzamellessen: 
 
Woensdag 2 mei 
09.15 – 10.00 uur  2.5 t/m 5 jaar 
10.00 – 11.00 uur 5 t/m 8 jaar 
11.00 – 12.00 uur 9 jaar en ouder 
 
Hemelvaart  
Op donderdag 10 mei zijn er i.v.m. Hemelvaart geen judolessen. 
 
Pinksteren  
Op maandag 21 mei zijn er i.v.m. Pinksteren geen judolessen. 
 
Avondvierdaagse 
Van maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei is de avondvierdaagse. Tijdens de avondvierdaagse 
vervallen alle judolessen.  
 

*** Voor alle gemiste lessen geldt dat ze altijd op een andere dag mogen worden ingehaald. 
Kijk voor ons volledige lesrooster op onze site www.stichtingjudozutphen.nl *** 
 

Moederdag 
Geef je moeder het ultieme Moederdag cadeau en kom samen sporten op 13 mei! Wat we gaan doen is 
nog een verrassing! De kosten zijn 4 euro en de tijden zijn als volgt: 
 
09.15 – 10.00 uur  2.5 t/m 5 jaar 
10.00 – 11.00 uur 5 t/m 8 jaar 
11.00 – 12.00 uur 9 jaar en ouder 
 
Geef je op door onderstaand strookje samen met 4 euro in te leveren voor 29 april.  Neem wel even 
sportkleding mee! 
 
 

 
 
Moederdagtraining 13 mei   4 euro   inleveren t/m 29 april 
 
Naam judoka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Leeftijd judoka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Vaderdag 
Geef je vader op zondag 17 juni ook dit jaar weer het mooiste cadeau wat er is en kom samen sporten. 
Wat we deze keer gaan doen is nog een verrassing, maar leuk wordt het zeker! De kosten zijn 4 euro en 
de tijden zijn als volgt: 
09.15 – 10.00 uur  2.5 t/m 5 jaar 
10.00 – 11.00 uur 5 t/m 8 jaar 
11.00 – 12.00 uur 9 jaar en ouder 
 
Geef je op door het strookje onderaan, samen met 4 euro in te leveren voor 2 juni. Neem wel even 
sportkleding mee! 
 

Jansen en Gal Clubkampioenschappen en het Tuimelfestival 
Op zaterdag 23 juni houden we de Jansen en Gal Clubkampioenschappen en het Tuimelfestival in de 
judoschool aan de Laan naar Eme 99 te Zutphen. De judoka’s van 2.5 t/m 4 jaar kunnen zich opgeven 
voor het Tuimelfestival. We gaan in 1.5 uur alle vormen van het tuimelen zo goed mogelijk aan de 
leraren en ouders laten zien. Aan het einde van het festival is er voor alle tuimelaars een mooie prijs 
natuurlijk. Na het Tuimelfestival gaan we verder met de Clubkampioenschappen. Alle judoka’s vanaf 4 
jaar kunnen zich hiervoor opgeven. We delen de poules zo eerlijk mogelijk op band, leeftijd en gewicht 
in. De wedstrijdjudoka’s worden apart ingedeeld. Als een tuimelaar van 4 jaar liever aan het 
clubtoernooi meedoet, dan mag dat. Overleg daarvoor even met de judoleraar. Natuurlijk mogen al je 
fans komen kijken en foto’s maken. De sponsors van Stichting Judo Zutphen zorgen er voor dat alle 
deelnemers mooie en leuke (judo)prijzen winnen. Winnen is natuurlijk altijd leuk, maar meedoen en 
veel plezier hebben is net zo belangrijk! 
Meedoen? Vul dan het strookje onderaan goed in en doe deze samen met 7.50 euro inschrijfgeld in een 
envelop. Lever de envelop vóór zaterdag 9 juni in bij je leraar of aan de bar van de judoschool. Als alles 
binnen is, kunnen we de poules en tijdsindeling maken. We gaan er met onze leraren, assistenten en 
sponsoren een geweldig evenement van maken dat je niet wil missen! Dus geef je op tijd op! De 
tuimelaars starten om 10.00 uur en de judoka’s van de Clubkampioenschappen krijgen een week van 
tevoren hun aanvangstijd.  Een wedstrijdblok duurt ongeveer 2 uurtjes. 
 

 
Vaderdag 17 juni  4 euro   Inleveren voor 2 juni 
 
Naam judoka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Leeftijd judoka: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Jansen en Gal Clubkampioenschappen & Tuimelfestival 7.50 euro Inleveren vóór 9 juni! 
 
Ik doe mee aan:  Jansen en Gal Clubkampioenschappen  / Tuimelfestival 
 
Voor- en achternaam: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Leeftijd: …….……. jaar Ik heb de ………………………….. (kleur) band met de ……………………..….. (kleur) slip 
 
Gewicht: ……........ kg (alleen voor deelnemers van Clubkampioenschappen) 


