
CJJF Kids JUDO-FUN 
08 december 2018 (Doe mee!! hier wil je bij zijn) 

 

KIDS JUDO FUN is voor alle budobeoefenaars tussen de 6 en 14 jaar.  
 
Tijdens deze ochtend zullen er aantal diverse judo spel en werkvormen aan bod komen op een 
leuke en leerzame manier. Het plezier van deze beleving staat nu centraal, wel met de nodige 
respect voor de judosport. Je gaat kennis maken met een leuke en leerzame warming up mix, en 
we hopen dat je je ervaringen zult delen op je eigen club, wanneer je een spelletje hebt verdiend 
na een uitgebreide judo les. Het aantal inschrijvingen sluit bij 60, mocht er meer belangstelling zijn 
zullen de groepen worden verdeeld in 2 aanvangstijden. Ook trainers zijn van harte welkom om 
een kijkje te nemen of te helpen.  
 

Het deelnamebedrag voor CJJF leden is gratis in het kader van het 25 jubileum, naast een leuke 
judo dag ontvang je ook nog een herinnering. Tijdens de pauze wordt je een consumptie 
aangeboden.  
 
Algemene informatie: Kids JUDO-FUN 
Waar: Bou Kooijmanstraat 48, 4698 AM Oud-Vossemeer (De Vossenkuil) 
Wanneer: zaterdag 8 december 2018   
Aanvang: 9 uur tot ongeveer 12 uur 
Aanmelden (bij de leraar) voor: 01-12-2018  
Nodig: budopak / goede luisteroren en goed humeur! 
Meer informatie: www.cjjf-budo.com facebook: cjjf-budo, vraag je leraar of mail naar Marco van 
Dijke cjjf.budo@zeelandnet.nl  / mmdijke@zeelandnet.nl   
Let op: Meedoen is op geheel eigen risico/er kan geen aanspraak worden gemaakt in geval van 
(lichamelijk) opgelopen letsel of in geval van schade en/of diefstal  bij de organisatie. Het 
aangegeven programma is onder voorbehoud.  
 
Programma (o.a.) 

* Mix van Warming Up 

* Joris en de draak 

* Val breken 

* Bandenknooprace 

* judospeloefeningen 

* Judo kringgevecht 

* reactiespellen 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Aanmeldingsformulier; (vermeld als CJJF/IMAF lid tevens je lidnummer!!)  
  
Naam:…………………..…………………………………………….… Lidnr.:…….…..….  
 
Leeftijd:….....……jaar      Tak van Sport:………………………………………………….... 
 
  
Voldaan per kas/bank:………………………………………..…………………………….…  
  
(Rekeningnummer CJJF: NL46RABOO306173034 (Rabobank Schouwen-Duiveland) 

http://www.cjjf-budo.com/
mailto:cjjf.budo@zeelandnet.nl
mailto:mmdijke@zeelandnet.nl

