
 
 

Nationale Budodag zaterdag 28 maart 

Zaterdag 28 maart is het zover: de achtste editie van de Nationale Budodag. Wederom is 
Sportcentrum Papendal het decor voor dit budospektakel. Vorig jaar was Anicka van Emden 
de dagvoorzitter. Zij is olympisch brons (2016) winnares. De voorzitter voor 2020 wordt 
binnenkort bekend gemaakt. 

Over de Nationale Budodag 
De Nationale Budodag is het budospektakel van het jaar. Een afwisselende dag 
georganiseerd voor jeugdjudoka, judoleraar, veteraan, bestuurder, sportschoolhouder, 
wedstrijdsporter, scheidsrechter, vrijwilliger, coach en alle anderen die de budosport een 
warm hart toedragen. 

Als judoteam IJsselmond willen we met een groep judoka’s (vanaf de -12) en trainers daar 
aan deelnemen. Het programma is nu nog niet bekend, maar uit ervaring weten we dat het 
er weer veelbelovend uit zal zien! Het zal zeker weer een leuk gevarieerd programma 
worden waarbij onze judoka’s op een leuke manier met nog meer facetten van het judo in 
aanraking kunnen komen. Daarnaast worden er workshops verzorgd door top judoka’s wat 
het nog eens extra leerzaam maakt. Het leuke is dat er weer clinics gevolgd worden die 
worden gegeven door topjudoka’s. Vorig jaar heeft oa Noël van ’t End, nu wereldkampioen 
een mooi clinic gegeven waar de juduko’s veel aan hebben gehad. Zodra het programma 
bekend wordt, zullen we jullie dit laten weten. 

Het gaat dus om judoka’s in de volgende groepen: -12 / -15 / -18. Ouders kunnen zich ook 
opgeven als bezoeker / toeschouwer.  

We hebben als Judoteam IJsselmond besloten om een groot gedeelte bij te dragen aan het 
inschrijfgeld voor de benodigde tickets als we de tickets in de voorverkoop bestellen. 
Daarmee komt het inschrijfgeld op Euro 6,25 per judoka. (inschrijfgeld is Euro 14,23) Ouders 
betalen Euro 2,50 per persoon, als je voor 4 januari je hebt opgegeven. Mocht je je na deze 

datum opgeven dan bedragen de kosten voor de judoka € 7,50 en voor een ouder € 
3,50. 

https://www.jbn.nl/nieuws/anicka-van-emden-dagvoorzitter-nationale-budodag-2019


Aangezien we als groep willen inschrijven is de sluitingsdatum voor de voorverkoop vrijdag 
3 januari. Na deze datum zal de ticket duurder zijn en om te voorkomen dat alles al vol zit, 
willen we graag de tickets bestellen voor 3 januari. Geef je dus snel op voor deze leuke en 
interessante judodag op Papendal, op zaterdag 28 maart. 

UIteraard dien je zelf voor het vervoer van en naar Papendal te geregelen. Misschien is 
samen rijden een optie! Regel dit dan zo snel mogelijk onderling. 

Sportieve groet van de organisatie Judoteam IJsselmond 

Hans Wijnsma en Angelique van den Burg 

 

Vorige jaar zal het programma Nationale Budodag 2019 er zo uit: 

  

 


