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INFOSHEET OUDERAVOND BUDO TOP NEDERLAND  
 

De zomervakantie is alweer bijna voorbij. Wij hopen dat jullie fijne dagen hebben gehad en weer zin hebben om lekker 

te trainen. Vanaf maandag 2 september gaan de lessen weer van start en ook is er weer een agenda opgesteld met 

gezellige en sportieve evenementen en zijn er kleine wijzigingen in het rooster. Om u meer informatie te geven over 

de nieuwe agenda, evenementen, het rooster en overige wijzigingen zijn er in de eerste week van 2-9 september in 

de kantine van Sport City ouder/infoavonden.  
 

Graag verwelkomen wij alle ouders van leden t/m 10 jaar op 1 van de onderstaande bijeenkomsten tijdens de 

reguliere lestijden. De oudere leden vanaf 11 jaar mogen zelfstandig komen en krijgen dan eventueel een brief mee 

voor thuis. De trainingen zijn deze week dan wel 25 minuten korter, zodat na omkleden in 20 minuten de infoavond 

voor de desbetreffende groep kan plaatsvinden. Verder vind je in deze brief het nieuwe lesrooster en de voorlopige 

agenda 2019.  

 

DATA EN TIJDEN INFORMATIEAVONDEN  

Dinsdag 3 september   Donderdag 5 september    

16.00-16.30: Stoeien 2,5-5 jaar  16.00-16.35: Judo training 6-8 jaar  

16.40-17.00: Infoavond 2,5-5 jaar 16.40-17.00: Infoavond 6-8 jaar    
 

17.00-17.35: Judo training 6-8 jaar 17.00-17.35: Judo training +9 jaar  

17.40-18.00: Infoavond 6-8 jaar   17.40-18.00: Infoavond +9 jaar   
 

18.00-18.35: Judo training +9 jaar  

18.40-19.00: Infoavond +9 jaar    

 

LESROOSTER 2019 
 

Dinsdag      Zaterdag 

16.00 - 16.50 GDS 2,5 - 5 jaar       09.00 - 10.00 uur: Personal Group Training +16 jaar  

17.00 - 18.00 Judo 6 – 8 jaar        10.10 - 11.00 uur: GDS Ouder&Kind 2,5 – 4 jaar  

18.00 - 19.00 Judo +9 jaar     11.10 - 12.00 uur: GDS individueel 4 – 5 jaar 

19.30 - 20.30 Cardio Boxing     

20.30 - 21.30 Personal Group Training 16+ jaar   

          

Donderdag           

16.00 - 17.00 Judo 6 – 8 jaar       

17.00 - 18.00 Judo +9 jaar      

18.00 - 19.00 Cardio Boxing 9-15 jaar           

19.30 - 20.30 Cardio Boxing +16 jaar     

 

AGENDA 2019  

3 en 5 sep: ouder- en kennismakingsavonden (nieuwe) leden - zie bovenstaand rooster   

September en Oktober: Vriendjesmaanden (iedereen mag een vriendje meenemen naar de trainingen)  

Donderdag 17 okt: Budo Toppers Judo toernooi 

20 t/m 27 okt: Herfstvakantie – GESLOTEN 

29 okt: Halloween training - Alle leden (mogen) verkleed deelnemen aan de reguliere trainingen 

12-14-16 nov: Kyu-graad + strepen examens GDS en Judo  

4 dec: Sinterklaasfeest te Monkey Town in Gouda  

5 dec: Gesloten – geen training 

20 dec: Pannenkoeken en Filmavond voor alle leden te Monkey Town Gouda 

22 dec t/m 5 jan: Kerstvakantie – GESLOTEN 

 



 

MEDEDELINGEN 2019  
 
- Nieuw lesrooster > uitbreiding Personal Group Training 

Vanaf 9 september gaat er een 12 weken programma van start waar ouders en vrienden van de club tegen een 
gereduceerd aanbiedingstarief kunnen deelnemen. Deze trainingen worden gegeven op maandag 20.30 uur, dinsdag 
20.00 uur en zaterdag 09.00 uur. 
Wat houdt dit programma in? Sporten in een groep werkt extra motiveren en is ook nog eens leuker. Door de kleine 
groepen van maximaal 4 personen per trainer is er persoonlijke aandacht en begeleiding. Je voert alle oefeningen op 
je eigen niveau uit en door onze persoonlijke begeleiding train je veilig en zeer effectief. Deelnemers aan de Personal 
Group Training sessies mogen ook 1x per weer deelnemen aan de groepsles cardio boxing of conditietraining. De 
Personal Group Training is een training van periodes van 12 weken, waarvan je meerdere periodes kan volgen. Bij de 
training ontvang je ook nog extra sessies omtrent correcte uitvoering van de oefeningen, voeding/vitamines en gezonde 
gewoonten. Kosten bedragen € 49,95 p/m. Voor meer informatie contact een van de sensei’s. 
 

- Agenda 2e helft 2019 / Evenementen 

De agenda is weer opgemaakt tot het einde van het jaar. We beginnen weer met vriendjesmaanden september en 
oktober. Deze maanden kan je een vriendje of familielid meenemen om met je mee te trainen. Wordt hij/zij voor eind 
van oktober ook lid dan ontvangt degen die hem/haar heeft lid gemaakt onze #Topper clubshirt (mocht je die al hebben 
dan ga op voor de #Topper Cap). 
Verder hebben we nog een Budo Topper Judo toernooi op het agenda staan in oktober en in november nog een laatste 
streep/slip of band examen. Je kunt je opgeven voor ons sinterklaas en/of pannenkoeken evenement. Hierover ontvangt 
iedereen later nog informatie. Maar je kunt je ook alvast inlezen op onze website: www.budotopnederland.nl > agenda 
> infoboek judo evenementen. 

Herfstvakantie, 5 december en kerstvakantie is de club gesloten! Zie agenda voor exacte data. 

Voor de evenementen moet iedereen zich in het vervolg via de website opgeven. Dat kan momenteel via Agenda > 
aanmelden activiteiten. Als er een betaling nodig is voor deelname zal iedereen die zich heeft aangemeld voorafgaand 
aan het evenement een Tikkie per app ontvangen om de betaling mee te voldoen. 

- Website update > automatisering 

In de vakantie hebben we had doorgewerkt aan onze wens om veel zaken binnen de club te automatiseren en voor 
iedereen overzichtelijk en toegankelijk te maken. Hier zullen jullie in de komende weken zeker wat van gaan merken 
want we zullen iedereen stap voor stap op de hoogte houden. Allereerst hebben we onze website geupdate en 
eenvoudiger gemaakt. Onze huisstijl is aangepast naar zwart, wit en oranje. Hierna gaan we door met onze 
ledenadministratie. Daarom gaan we iedereen vanaf het moment dat dit via onze website mogelijk is, vragen om zich 
nogmaals als lid in te schrijven. Zo krijgt iedereen dan zijn eigen digitale omgeving via onze website. Daarin zijn alle 
persoonlijke zaken terug te vinden zoals graduatie, Budo Toppers punten, contributie en betalingen, aanmelding voor 
evenementen etc. Wij zijn heel enthousiast over deze professionalisatie slag die we hiermee gaan slaan! 
Graag willen wij ook iedereen vragen onze FB en instagram kanalen te liken/volgen, want via deze kanalen 
communiceren we ook mededelingen/wijzigingen/acties etc.  
Facebook:   facebook.com/BudotopNL 
Instagram:   @Budotoppers 
 

- Trainingspakken update > passen voor juiste maten 

We zijn bijna een jaar onderweg, want eind vorig jaar begonnen we met goede moed en enthousiasme aan het 
ontwerpen van onze eigen club kleding. Helaas zijn we onderweg behoorlijk wat hobbels in de weg tegengekomen, 
zoals verkeerde samples (ontwerp en kleur). Maar eindelijk hebben we het juiste ontwerp en kleur binnen als sample 
en kunnen we deze nu aan iedereen tonen. Op basis hiervan kan iedereen die interesse heeft in 1 of meer onderdelen 
van het pakket, de juiste maat passen en aan ons doorgeven. We willen dan zsm overgaan op het plaatsen van de 
grote badge bestelling, want de levertijden kunnen oplopen tot 6 weken.  
 

- Trainers & verlofperiode Sensei Kitty/Sayra 

Het is ongelooflijk maar waar, niet alleen Sensei Kitty is zwanger maar ook Sensei Sayra. Beide zijn we ronde 
december/januari uitgerekend. Maar gelukkig hebben we een heel sterk team om ons heen gebouwd in de afgelopen 
jaren en zullen alle training worden opgevangen tijdens ons verlofperiode (t/m na de meivakantie 2020). De exacte 
invulling van de vervangers zal tijdig worden gecommuniceerd, maar het ziet er naar uit dat Dana en Joelle de karate 
lessen overnemen en dat Nino de judo en boxing voor zijn rekening neemt. Uiteraard zijn zij ook elkaars vervangers en 
zal het weleens voor kunnen komen dat iemand anders voor de groep staat. Tijdens ons verlof zullen er geen examens 
of evenementen plaatsvinden. Onze vervangers zijn inmiddels volwaardige trainers en dienen ook op die manier 
benaderd te worden. Voor vragen kan door de trainers uiteraard verwezen worden naar ons en ook tijdens ons verlof 
zijn wij voor iedereen per app/mail/telefoon bereikbaar. Het kan alleen wel voorkomen dat we niet direct in staat zijn om 
te reageren. Hopelijk kan iedereen hier begrip voor opbrengen en brengen we ons verlofperiode samen tot een goed 
eind! Sensei Kitty zal na verwachting eind november met verlof gaan, uiteraard als dit fysiek ook mogelijk is!  

http://www.budotopnederland.nl/
http://www.budotopnederland.nl/


 

INFOSHEET BUDO TOPPERS JUDO TOERNOOI 

 

Donderdag 17 oktober 2019 vindt weer het Budo Toppers Judo Toernooi plaats. Het belooft een sportieve, 
gezellige en leerzame (trainings)dag te worden. In deze informatiesheet staat alles wat jullie vooraf moeten 
weten om dit toernooi tot een succes te maken voor onze Toppers! 
 

Het Budo Toppers Judo Toernooi wordt alleen binnen de club gehouden en zal meerdere malen per jaar plaatsvinden 
tijdens de reguliere trainingstijden. Het is dan ook bedoeld als een wedstrijd(training) voor alle judoka’s (ook beginners). 
 

Naast het opdoen van wedstrijdervaring (er zullen dit keer scheidrechters aanwezig zijn, wedstrijdtafel en scoreborden) 
leren de leden om te gaan met druk, winst en verlies. Tevens werken ze aan hun zelfvertrouwen, leren ze zich te 
presenteren, elkaar te helpen en samen te werken. Allemaal eigenschappen die in het dagelijks leven van toepassing 
zijn. 
 

De motto van het Budo Toppers toernooi luidt dan ook: De ware overwinning is de overwinning op jezelf! 
 
 

Tijdens het toernooi verzamelen de deelnemers punten. Zowel bij winst als verlies worden er punten toegereikt, zodat 
de beloning is gericht op inzet en niet alleen op prestatie. Maar ook voor deelname worden al punten toegereikt, omdat 
voor sommige kinderen dit al een overwinning is! De behaalde punten worden ieder toernooi bij elkaar opgeteld en aan 
het eind bekent gemaakt. 
 

Datum:   Donderdag 17 oktober 2019 tijdens de reguliere trainingstijden 

   De kids die normaal alleen op de dinsdag trainen zijn uitgenodigd voor deze (wedstrijd)training. 

   Wij gaan ervan uit dat iedereen die lid is ook deelneemt, tenzij je hiervoor afmeldt. 
 

Tijd*:    16.00 – 17.00 uur: Budo Toppers Judo toernooi 6 t/m 8 jaar 

           17.00 – 18.00 uur: Budo Toppers Judo toernooi +9 jaar 

   *Aanmelden minimaal 10 min. voor aanvang toernooi bij aanmeldtafel (in kantine SportCity) 
      

Plaats:     Dojo Budo Top Nederland – Groenhovenpark 1, 2803 PH te Gouda 
 

Kosten*:  Door het toernooi tijdens de reguliere lestijden aan te bieden en door de vele vrijwilligers die 

een bijdrage leveren kunnen wij het Budo Toppers Toernooi gratis mogelijk maken. Willen 

supporters van de Toppers de club steunen mag er een kleine donatie in de pot gedaan worden 

in ruil voor een kopje koffie/thee en/of koekje. 
 

Deelname: Het toernooi is alleen voor leden van Budo Top Nederland vanaf 6 jaar! 

 Omdat het toernooi plaats vindt tijdens de reguliere lessen en het een oefentoernooi is worden 

alle judo Toppers verwacht voor deelname tijden het Budo Toppers Judo Toernooi. Als je 

verhinderd bent of vanwege een andere reden niet aanwezig kan zijn dan dien je Sensei Kitty 

hiervan voor maandag 14 oktober 2019 op de hoogte te brengen, door je af te melden per 

Whatsapp via 06-38053112 of per email via info@budotopnederland.nl  
 

Benodigdheden:  Hieronder staan alle benodigdheden op een rij voor deelname aan het toernooi: 

 Judopak (indien je deze nog niet hebt, krijg je tijdens het toernooi een leen judojas+band) 

 Judo band  

 Wit ondershirt voor de dames, geen shirt heren! 

    Bidon met water 
 

Vrijwilligers:  Ter attentie van de ouders; Ben je aanwezig en wil je helpen? Laat het ons weten! 
 

Verloop:  START 
Alle deelnemers melden zich bij aanmeldtafel, stellen zich daarna op voor gezamelijke groet 
en warming-up. Intussen worden de poules samengesteld door de organisatie. 
WEDSTRIJDEN 

Na de warming-up zullen de poules bekend worden gemaakt en verdeeld worden over de twee 
wedstrijdmatten. Poules bestaan over het algemeen uit 4 á 5 judoka’s (iedereen judoot 1 keer 
tegen iedereen uit zijn/haar poule). Iedere partij wordt geleidt door een scheidsrechter en duurt 
1,5 á 2min. De tafelbediening houdt de scores bij, en noteert de punten. 
PUNTENTELLING    PRIJSUITREIKING 

Deelname:  25 punten  250 punten > Bronzen medaille   
Gewonnen partij: 25 punten  500 punten > Zilveren medaille 
Gelijkspel:   15 punten  750 punten > Gouden medaille 
Verloren partij:  10 punten  1000, 1500 en 2000 punten > Beker 
Na afloop van de wedstrijden zullen de punten van de deelnemers bij hun vorige totaal van 
Budo Toppers Toernooi punten worden opgeteld. Als een Topper genoeg punten heeft behaald 
zal hij/zij een Budo Toppers prijs ontvangen.  

mailto:info@budotopnederland.nl
mailto:info@budotopnederland.nl


 

INFOSHEET BUDO TOPPERS EXAMENS  

 
12, 14 en 16 november 2019 vinden de Budo Toppers Examens weer plaats voor de strepen (GDS) en kyu-
graden (Judokas). Het beloven een paar sportieve en leerzame dagen te worden. In deze informatiesheet staat 
alles wat je vooraf moet weten om dit examen tot een succes te maken voor onze Toppers. 
 
Tijdens het examen gaan de Toppers op voor een nieuwe gradatie door hun technische judo vaardigheden zoals 
vallen, werpen en stoeien te laten zien.  Tevens is het een goed moment om te zien hoe de Toppers omgaan met 
druk,  hoeveel zelfvertrouwen ze hebben, hoe ze zich presenteren en of ze kunnen samenwerken en elkaar steunen. 
Allemaal eigenschappen die in het dagelijks leven van toepassing zijn. Het examen gaat er niet om hoe goed iemand 
is, maar om welke progressie de Topper maakt. De slogan van het examen luidt dan ook: De ware overwinning is 
de overwinning op jezelf!  
 
Data:    12, 14 en 16 november 2019  
 
Tijd en indeling:  Op 1 november staat op de website: http://www.budotopnederland.nl/downloads de indeling. 
    Iedereen wordt ingedeeld op de dagen waarop hij zijn desbetreffende gradatie kan behalen.  

De GDS kabouter doen altijd examen tijdens hun reguliere lesdagen/tijden.   
        

Plaats:    In de dojo, groenhovenpark 1 te Gouda   
 

Kosten:   Kabouters examen  : gratis 

  Slip examen  : € 5,00   

  Band examen  : € 8,50  

Betaling geschiedt via een tikkie; deze dient uiterlijk de dag voor het examen te zijn voldaan. 
 

Deelname:    Alle Toppers kunnen in principe deelnemen aan het examen op uitnodiging van Sensei Kitty.  

De trainer bepaalt ten alle tijden of een judoka klaar is voor zijn/haar examen moment. 

Deze Toppers zullen op de examenlijst worden geplaatst welke uiterlijk 1 november 2019  
bekend zal worden gemaakt. Als je naam hierop staat kan je deelnemen aan het examen.  
Hierop staat tevens in welke groep je bent ingedeeld en wanneer je wordt verwacht.  

 
Benodigdheden:  Judopak en band  (+ wit shirt voor de dames) 
    Bidon met water 
 

Verloop:    START 
Het examen start altijd met de openingsgroet zoals iedere training en een warming-up. Tijdens 
de warming-up wordt er gekeken naar de valbreek en motorische aspecten. Gedurende het 
examen worden de Japanse woorden doorgenomen die betrekking hebben op het verloop van 
een judowedstrijd en die ook gebruikt worden tijdens de training.   
NE-WAZA 

Na de warming-up nemen we de grondtechnieken zoals, houdgrepen, armklemmen en 
verwurgingen (indien van toepassing, pas van toepassing vanaf 12 jaar!) door. 
TACHI-WAZA 

Tijdens dit onderdeel kijken we vooral naar het technische judo gedeelte op staand gebied, dat 
betekent zowel het vallen als het werpen van de technieken. 
We sluiten af met de uitreiking van de slippen en/of banden en examenrapporten. 
 

Omdat het examen maar een momentopname is wordt er ook gekeken naar de prestatie en 
houding tijdens de reguliere lessen. Het gaat er niet alleen om hoe goed een topper is, maar 
om welke progressie en ontwikkeling de topper door maakt. 

 

 
Toeschouwers:   Tijdens de examens zijn alle ouders van harte welkom om binnen te komen kijken en om hun  
    kind positief te steunen. Wij willen jullie wel vragen om op tijd aanwezig te zijn, mobieltjes op  
    stil te zetten en zo stil mogelijk langs de kant te zijn zodat iedereen zich goed kan  
    concentreren. Tijdens het examen zal de deur sluiten, maar wilt u later aansluiten en komen  
    kijken dan kan dat van achter het raam. 5 minuten voor de uitreiking zal de deur weer open  
    gaan zodat alle ouders toch bij de uitreiking aanwezig kunnen zijn.  

http://www.budotopnederland.nl/downloads
http://www.budotopnederland.nl/downloads


 

INFOSHEET SINTERKLAASFEEST  
 
Woensdag 4 december 2019 vindt de Sinterklaas training plaats. Alle 
Toppers t/m 8 jaar die hier nog in geloven, zijn van harte uitgenodigd voor 
een gezellige avond met onze goedheiligman en piet. We zullen samen 
spelen, dansen, snoepen en natuurlijk kijken of we een presentje in ons 
schoen hebben gekregen.  
 
Dit jaar staat wederom in het teken van Sint voor elk Kind. In Gouda leven 
bijna 200 kinderen onder de armoedegrens en deze kinderen zullen helaas 
geen cadeautje in hun schoen ontvangen van Sinterklaas. Met ons 
Sinterklaasfeest willen wij elk kind een onvergetelijke dag bezorgen. Deelname voor ons feest is geheel gratis maar 
we willen alle leden vragen om een cadeau donatie van ongeveer 4 euro te doen. Uiteraard mag je ook meerdere 
cadeaus doneren. Om alle schoenen van de kinderen te vullen hebben we in totaal 200 cadeau’s nodig. De cadeau’s 
zullen wij woensdag 27 november aan de voedselbank doneren. Helpen jullie ook mee om Sint voor elk Kind te 
realiseren? 
 
Datum:   Woensdag 4 december 2018 
 
Tijd:     15.45 - 17.00 uur: Sinterklaasfeest  
 
Plaats:     Groenhovenpark 1 in het zaaltje van Monkey Town.  
 
Deelnemers:   Toppers t/m 8 jaar die nog geloven in Sinterklaas  

 
Ouders:   De zaal van Monkey Town zal gezellig vol zitten met Kinderen waar we verschillende spellen  

zullen spelen. Toch vinden we het leuk dat ook de ouders mee kunnen genieten.  
Van 16.30 – 17.00 zijn alle ouders welkom in de zaal. Dit is het moment dat de Sint en Piet 
aanwezig zullen zijn.  
   

Kosten:  Deelnemen kan door een cadeau donatie te doen aan de voedselbank. 
In Gouda leven bijna 200 kinderen onder de armoedegrens en deze kinderen zullen helaas 
geen cadeautje in hun schoen ontvangen van Sinterklaas. Budo Top Nederland wil daarom 
graag min. 200 cadeaus doneren aan de voedselbank om ook deze kinderen een mooi feest 
te bezorgen.  
 
Voorwaarden voor het cadeau: 
- ongeveer max. 4 euro per cadeau 
- graag een unisex cadeau (dus geschikt voor zowel jongens als meisjes) 
- het cadeau niet in pakken  
- meerdere cadeaus zijn uiteraard altijd welkom 
 
Voorbeelden om te doneren: ztrings vingertouw, slijm, knikkers, (bord)spellen, knutselspullen, 
voorleesboeken, goocheldoos, vriendschapsboekje, knuffels etc.  
  

Schoen zetten:  Ook onze eigen toppers mogen dit jaar weer hun schoen zetten. Alle kinderen die deelnemen 
aan het evenement kunnen dit tot uiterlijk 25 november doen in de Dojo. Op de schoen dien 
je de voor en achternaam te noteren. Sinterklaas zal woensdag 4 december alle schoenen 
vullen als ze hard hebben getraind en goed hebben geluisterd tijdens de les ;) Tijdens het 
feest mogen alle kinderen kijken wat er in hun schoen zit.  
 

Aan-/afmelden: Aanmelden kan via de website: https://www.budotopnederland.nl/aanmelden-activiteiten 
Je aanmelding is pas compleet bij inlevering van je schoen en een cadeau donatie van +/- 4 
euro voor de voedselbank. Beide dien je uiterlijk maandag 25 november in te leveren bij de 
Sensei in de Dojo. Geen aanmelding of inlevering is geen deelname. Dit ivm met het 
aanschaf van de cadeaus voor in de schoen, de voorbereidingen en inkopen die wij moeten 
treffen voor het feest.  
 
 
 
 
 
 

 

https://www.budotopnederland.nl/aanmelden-activiteiten
https://www.budotopnederland.nl/aanmelden-activiteiten


 

INFOSHEET PANNENKOEKEN EN FILMAVOND  

 
Op vrijdag 20 december 2019 vindt de pannenkoeken en filmavond als afsluiter van het jaar plaats. Het belooft 
een gezellige avond te worden voor onze toppers. In deze informatiesheet staat alles wat je vooraf moet weten 
om dit evenement tot een succes te maken.  
   
Datum en tijd:  Vrijdag 20 december: Pannenkoeken Filmavond in de zaal van Monkey Town   
   16.00 - 17.45 uur: Pannenkoeken filmavond 2,5-7 jaar 
    18.00 - 20.00 uur: Pannenkoekenavond en filmavond 8-10 
    20.15 - 22.15 uur: Pannenkoekenavond en filmavond 11+ jaar   

  
Plaats:     Zaaltje van Monkey Town, groenhovenpark 1 te Gouda  

  
Kosten:   € 5,00 voor pannenkoeken avond 2,5-7 jaar inclusief eten/drinken/filmavond 

  
Voor deze evenementen vragen we een kleine bijdrage omdat we de zaal moeten huren en 
ook eten en drinken aanschaffen voor alle kinderen. Hierbij steunt u tevens 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 genoeg pannenkoeken en drinken graag aanmelden op de website: 
    https://www.budotopnederland.nl/aanmelden-activiteiten. Dit kan tot uiterlijk 15 december.  

  
     Vrijdag 20 december mogen jullie direct naar het zaaltje van Monkey Town. De zaal gaat 5  
    minuten voor aanvang open.  
     
Benodigdheden:  Gezellig humeur en feestelijke kleding (schoenen vandaag wel aan)  
 
Ouders:    Om deze avond tot een geslaagde avond te maken voor de kinderen zijn we nog op zoek  
    naar vrijwilligers die willen helpen met het opwarmen van de pannenkoeken en het  
    inschenken van het drinken. Als je ons wilt helpen horen we het graag! 
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