
Zomerrooster 2018 
 

In de zomer trainen we door volgens een aangepast rooster. Hierbij willen wij graag alle leden 2 keer                  

per week de mogelijkheid bieden om te komen sporten. Om deze reden zullen de sporten worden                

samengevoegd en zullen wij budo(vechtsport) lessen verzorgen. Alle leden van zowel groeien door             

stoeien, weerbaarheid, karate, judo en boxing mogen meetrainen in hun eigen leeftijdsgroep.  

De groepen trainen tijdens de zomervakantie op de volgende dagen en tijden: 

Dinsdag: 10 juli, 17 juli, 14 aug, 21 aug en 28 aug 
17.00 – 18.00 uur 2,5 t/m 7 jaar 
18.00 – 19.00 uur 8 t/m 12 jaar 
19.30 – 20.30 uur +13 jaar  
 
Vrijdag: 13 juli, 20 juli, 17 aug, 24 aug en 31 aug 
17.00 – 18.00 uur 2,5 t/m 7 jaar 
18.00 – 19.00 uur 8 t/m 12 jaar 
19.30 – 20.30 uur +13 jaar  
 
21 juli t/m 13 augustus zijn wij gesloten 

Bij warm weer kan het zijn dat de training plaats vindt bij de speelplaats van het Groenhovenpark in                  

Gouda. Dit zal uiteraard voortijdig per training dan worden gecommuniceerd. Houdt er rekening mee              

dat de les alleen plaatsvindt als er minimaal 6 aanmeldingen zijn per groep. Je kan je aanmelden tot                  

uiterlijk 24 uur van te voren per email naar  info@budotopnederland.nl . Indien er geen of te weinig                

aanmeldingen zijn zal de training geen doorgang vinden, hierover zal een ieder tijdig geïnformeerd              

worden via Whatsapp en/of Facebook. 

In de week van 3 september starten de reguliere lessen weer en zullen er ook ouderavonden                
zijn ter informatie van het nieuwe seizoen m.b.t. alle evenementen, agendapunten, rooster etc.             
Houdt hiervoor het rooster goed in de gaten op de website >  www.budotopnederland.nl >              
lesrooster. 
 
Het Budo Top Nederland trainersteam wenst iedereen alvast een hele fijne zomer toe! 

Voor vragen, tips/tops kan je altijd contact met ons opnemen via:   info@budotopnederland. nl   of bellen: 
 
Sayra  : +31 (0)614411451 

Kitty  : +31 (0)638053112 
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