
LESINFORMATIE BUDO TOP HAARLEM 
 

ALGEMEEN  
 

Naam club:    Budo Top Nederland  

Adres locatie Haarlem: Beneluxeplein 9, SRO gymzaal tegenover schoolplein van obs de Piramide 

Telefoonnummer:   +31 (0)6 380 53 112  

Email:     info@budotopnederland.nl 

Facebook:   facebook.com/BudotopNL 

Instagram:   @Budotoppers 

     

LESROOSTER  

 2,5-5 jaar 5-7 jaar +8 jaar 

WOENSDAG  Groeien door Stoeien 
15.00-15.45 uur  

Judo  
16.00-16.45 uur  

Judo  
17.00-17.45 uur 

 

TARIEVEN 
 

De contributie geschiedt per automatische incasso en vindt plaats rond de 24ste van de maand.  

Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen zijn bij ons welkom. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt het lesgeld 
te betalen. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl/haarlem voor de spelregels en veelgestelde vragen. 

 2,5-5 jaar 6-11 jaar +12 jaar 

KOSTEN PER MAAND € 17,95 per maand € 20,00 per maand  € 22,95 per maand  

 
TRAINERS 

Naam Functie Sporten Prestaties  

Kitty Brávik Hoofdtrainer  Judo 
Stoeien 

4de dan Judo en Meervoudig Nederlands en Europees 
Kampioen  

Bruce Warners Assistenttrainer Judo 
Stoeien 

Ervaren bruine band wedstrijd judoka met vele titels op z’n 
naam.  

 

AGENDA 2020 (onder voorbehoud van covid-19 maatregelen) 

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

*Wordt vriendje/familie lid voor eind oktober 2020, dan krijgt degene die hem/haar lid heeft gemaakt 1 mnd gratis trainen! 

Woensdag 30 sept: Streep en Kyu-graad examens GDS en Judo  

12 t/m 18 okt: Herfstvakantie – GESLOTEN 

Woensdag 28 okt: Budo Topper Judo toernooi vanaf 6 jaar 

Woensdag 25 nov: Streep en Kyu-graad examens GDS en Judo  

Woensdag 9 dec: Budo Topper Judo toernooi vanaf 6 jaar 

21 dec t/m 3 jan: Kerstvakantie – GESLOTEN 

 

GRATIS PROEFLES 

Voor een gratis proefles of meer informatie kan je mailen naar: info@budotopnederland.nl of bel +31(0)6-380 53 112  

De proefles kan je na bevestiging volgen in je sport-/gymkleding en op blote voeten. Wij raden altijd aan om een bidon met 

water mee te nemen een een handdoek. Als je enthousiast bent en lid wordt van de club dan kan je een judopak bestellen 

via nihonsport.nl > zie onderstaande link: 

https://www.nihonsport.nl/sport/judo/nihjmak-judopak-nihon-makoto-voor-beginners-en-kinderen-extra-wit.html.  
Voor de juiste maat adviseren wij u om de judoka op te meten en dan de maat te kiezen waarin zijn/haar lengte past. 
(voorbeeld: judoka is 138 cm > advies is dan om maar 140 cm pak te bestellen). 

Je bent van harte welkom!   
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