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U9 TORNOOIEN – NAJAAR 2018 
 

 

JUDO, ZOVEEL MÉÉR DAN EEN SPORT !  
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BETREFT : Judoka’s geboren in 2010 2011 (U9) met minimum kennis aan technieken. 
 
Beste judoka, 
Beste ouder(s), 
 
Judoclub Sint-Truiden probeert haar judoka’s maximaal te ontwikkelen in de verschillende disciplines 
die onze sport rijk is … en het wedstrijdgedeelte is daar één van. Bij deze nodigen wij uw kind(eren) 
van harte uit om deel te nemen aan de oefenwedstrijdjes die in het najaar van 2018 nog worden 
georganiseerd.  
 
Tijdens deze laagdrempelige tornooitjes zal uw kind (en uzelf als ouder) het ware groepsgevoel in de 
judowereld kunnen ervaren. Uw kind zal al doende de wedstrijdregels leren begrijpen en zal 
stelselmatig leren om zichzelf assertief, weerbaar en respectvol op te stellen. Hij/zij zal leren om op 
een bescheiden manier om te gaan met winst en gestimuleerd worden doorzettingsvermogen te 
tonen bij verlies, hetgeen in beide gevallen de fysieke en mentale groei van uw kind zal versterken. 
Maar, het draait er vooral om om plezier te hebben en nieuwe vriendjes maken. Iedereen wint die 
dag! 
 
De inschrijvingsgelden voor deze tornooien worden volledig gedragen door de club(1). Verder worden 
al deze tornooien begeleid door één of meerdere eigen ervaren coaches/trainers. Indien het vervoer 
van uw kind een probleem mocht zijn, zijn wij steeds bereid om te zoeken voor oplossingen in de vorm 
van carpooling (andere ouders, coaches of trainers). 
 
Gelieve volgende tornooidata reeds te noteren in uw agenda: 
 

Datum Locatie 
21 Oktober 2018 Sporthal Lakerveld, Guldensporenlaan 16a, B-3530 Houthalen 
18 November 2018 Sporthal Trudo, Sint-Jansstraat 5, B-3800 Sint-Truiden 
1 December 2018 Sprothal De Vrietsel, Groenstraat z/n, B-3650 Lanklaar (Dilsen-Stokkem) 

 
 
Mocht u uw kind alvast willen inschrijven voor één of meerdere van deze tornooien, kan u de nodige 
gegevens  achterlaten op de inschrijvingsdocumenten die aanwezig zijn in de dojo.  
 
Voor meer informatie, vragen of hulp over het wedstrijdgebeuren kan u altijd terecht bij één van onze 
trainers of bestuursleden. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
JC Sint-Truiden 
 
 
 
 
(1) Bij het herhaaldelijk niet opdagen na effectieve inschrijving kunnen wij u vragen het inschrijvingsgeld alsnog terug te betalen. 


