
 
INFORMATIESHEET CLUBKAMPIOENSCHAP 
 
 
Woensdag 19 december 2018 vindt het Clubkampioenschap Kata plaats en op vrijdag 21 december 2018 de                
pannenkoekenavond als afsluiter van het jaar. Het beloven twee sportieve, gezellige en leerzame dagen te               
worden voor onze toppers. In deze informatiesheet staat alles wat je vooraf moet weten om dit toernooi tot een                   
succes te maken.  
  
Het clubkampioenschap wordt alleen binnen de club gehouden en vindt 2 keer per jaar plaats tijdens de training aan het                   
eind van het seizoen. Tijdens het kampioenschap strijden alle Toppers in een categorie van 4-5 deelnemers voor punten                  
om clubkampioen te worden. De categorie wordt zoveel mogelijk ingedeeld naar niveau en leeftijd. Zowel bij winst of                  
verlies worden er punten toegereikt zodat de Toppers worden beloond op hun inzet en niet alleen op prestatie. Ook voor                   
deelname worden punten toegereikt, voor sommige Toppers is dit namelijk al een overwinning! Voor een gewonnen partij                
krijgt de winnaar 25 punten, een gelijkspel is goed voor 15 punten en een verloren partij voor 10 punten. De behaalde                     
punten worden bij elkaar opgeteld en de Topper met de meeste punten is Clubkampioen van het jaar in zijn/haar                   
categorie. Omdat inzet het belangrijkste is en iedereen beloond mag worden voor zijn prestatie is er voor iedereen een                   
prijs.  
  
Ter voorbereiding op het toernooi en de examens wordt er zondag 9 december een kata special georganiseerd. Op deze                   
dag worden de kata’s nog eens extra getraind. Iedere les kan er een andere kata worden getraind. Per whatsapp zullen                    
jullie het rooster ontvangen en het rooster is ook op facebook te vinden. Vooral voor beginners is deze training geschikt.   
  
Datum en tijd:  Woensdag 19 december: Clubkampioenschappen in de Dojo 

15.30 - 16.30 uur: Clubkampioenschappen 6 t/m 7 jaar wit t/m geel 
16.30 - 17.30 uur: Clubkampioenschappen 8 t/m 11 jaar wit t/m geel  

 16.30 - 17.30 uur: Demonstratie van het Wedstrijd Team Kata  
18.00 - 19.00 uur: Clubkampioenschappen 8 t/m 11 jaar oranje slip t/m blauw  

 19.30 - 21.00 uur: Clubkampioenschappen 12+ jaar alle banden  
 

Vrijdag 21 december: Pannenkoeken spelavond in de zaal van Monkey Town   
16.00 - 17.15 uur Pannenkoeken spelavond 2,5-7 jaar 

 17.30 - 19.30 uur: Pannenkoeken spelavond 8-10 jaar: 
19.30 - 21.30 uur: Pannenkoeken bowlingavond 11+ jaar:  

  
Plaats:   Zaaltje van Monkey Town, groenhovenpark 1 te Gouda (sport city)  

  
Kosten:  € 5,00  voor de clubkampioenschappen incl medaille voor iedereen  

€ 5,00  voor pannenkoeken avond 2,5-10 jaar inclusief eten/drinken/feest 
  € 7,00  voor pannenkoeken avond 11+ jaar  inclusief eten/drinken/bowlen  

  
Voor deze evenementen vragen we een kleine bijdrage omdat we voor alle toppers een prijs               
aanschaffen en tevens ook eten en drinken. Hierbij steunt u onze club met de andere activiteiten.  
Na aanmelding ontvangt u een paar dagen voor het toernooi een tikkie voor de betaling.  
  

Aan-/afmelden:  Ivm aanschaf van de prijzen en genoeg pannenkoeken graag aanmelden op de website: 
 https://www.budotopnederland.nl/aanmelden-activiteiten  

  
  Op woensdag 19 dec dient iedereen zich 10 minuten voor start van zijn groep aanmelden bij  
 de de balie bovenaan de trap van Sport City en daarna te verzamelen bij de achter ingang van  
 de dojo (het raam waar ouders mogen kijken).  

Vrijdag 21 december mogen jullie vanaf starttijd direct naar het zaaltje van Monkey Town.  
  
Benodigdheden:  Gezellig humeur en feestelijke kleding (schoenen vandaag wel aan)  
 
Ouders:   Ouders zijn tijdens het toernooi van harte welkom om te komen kijken op woe 19 december.  
 Op vrij 21 december is het voor de ouders van de leerlingen t/m 11 jaar ook mogelijk om gezellig  
 mee te eten en te feesten voor € 5,00. Ook hiermee steunt u de club.  
 
Puntentelling: Deelname: 25 punten 1ste plaats: beker 
 Gewonnen partij: 25 punten 2de plaats: gouden medaille  
 Gelijkspel: 15 punten 3de plaats: zilveren medaille  

Verloren partij: 10 punten 4de en 5de plaats: bronzen medaille   


