
                                                                       Uitnodiging   
                                                                         

                                               

 

 

Geachte, 
Daar wij G-judo club Mori-No-Otoko uit Herenthout, dit jaar reeds ons 14de 

toernooi inrichten dit op Zaterdag 5 Oktober 2019 in de Sporthal t’ kapelleke. 

En wij van dit gebeuren met Uw hulp weer een sportief feest willen maken. 

Zouden wij U via deze weg graag uitnodigen om te gast te zijn op deze dag ! 

Elke deelnemer krijgt een medaille, een leuk prijzen als ook een lunchpakket. 

Dit allemaal om ons doel te bereiken alle jongeren tevreden en met een 

lachend gezichtje naar huis toe te sturen. 

 

Let op we kunnen maximum maar 200 inschrijvingen aanvaarden ! 

Aan diegene die reeds eerder te gast waren, wederom van harte welkom ! 

Aan diegene die nog nooit bij ons te gast waren, willen wij via deze mail 

kenbaar maken dat jullie uiteraard ook van harte welkom zijn ! 

En indien jullie nog jongeren kennen die mogelijk ook interesse vertonen om 

mee te komen g-judo doen op deze dag, stuur onze mail AUB door. 

In de bijlagen vind U onze inschrijf en overnachting’s formulieren. 

Voor meer info mailen naar :  g-judo.morinootoko@hotmail.be 

Sportieve Groeten en hopelijk tot ziens. 

vanwege het bestuur van G judo club Mori-No-Otoko Herenthout. 

 

mailto:g-judo.morinootoko@hotmail.be


G-JUDOCLUB  

MORI-NO-OTOKO 

14de Internationaal G-judo Tornooi 

 
Contact adres: Michielsen Julien 
Molenbaan 126, Vorselaar  2290 
Tel :  0032474960698                                                                                         g-judo.morinootoko@hotmail.be 
        
                                                                                                                                     

Algemeen: 
Op zaterdag  5 oktober 2019 zal het internationaal G-judotornooi van JC Herenthout Mori-No-Otoko 
voor de 14de maal plaatsvinden. Na het grote succes van de vorige jaren, hopen we sporthal ‘t 
Kapelleke opnieuw een ganse dag met judoplezier te kunnen vullen!  

 
Competitie adres: 
Sporthal `t Kapelleke, Bergense steenweg 61 ,2270 Herenthout ,België  

 
Inschrijven: 

Inschrijven voor 20 september 2019: € 5,00 per deelnemende judoka. 
Inschrijving overnachting voor 13 September 2019.  

       Voor elke judoka is er een medaille en leuk aandenken voorzien op het einde van het tornooi!  
Vrije ingang voor alle bezoekers. 

 

Programma: 
09.30: opening en warming-up 
10.00: start van de competitie 
12.00 :Prijsuitreiking voor judoka’s die in de voormiddag kampen . 
12.15: lunch: voor alle judokas/coaches is er een lunchpakket voorzien. 
17.00: Prijsuitreiking + sluiting van het evenement. 

 

Overnachten (voor de buitenlandse delegaties): 
 Overnachting mogelijk op vrijdag of zaterdag!  Opgelet: dit moet op voorhand aangevraagd 

worden! 
 Beddengoed/slaapzak: best zelf te voorzien. Beddengoed kan ook gehuurd worden aan € 

5,00 per persoon. 
 Overnachten bedraagt € 30,00. 
 Vervoer van en naar treinstation/luchthaven kan op aanvraag. 

 
Hopelijk tot dan!                                                    Met sportieve groeten,JC Herenthout Mori-No-Otoko 
 

 

mailto:g-judo.morinootoko@hotmail.be


INTERNATIONAAL G-JUDOTORNOOI
Zaterdag 5 oktober 2019
MORI-NO-OTOKO 

HERENTHOUT

Met vriendelijke groeten,  MORI-NO-OTOKO

Naam van de club:
Contactpersoon:
Adres / woonplaats:
Telefoon:
Gsm:
Email:

NAAM en VOORNAAM M/V LENGTE GEWICHT
GEBOORTE-

DATUM
NIVEAU    

(1 T/M 5)
ME/VI   

HANDICAP NE WAZA
TACHI 
WAZA

1.
2.
3.
4. 
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Michielsen Julien, Molenbaan 126, 2290 Vorselaar              Tel: 0032474960698

g-judo.morinootoko@hotmail.be 

JUDOKA

Graag IN DRUKLETTERS invullen aub en opsturen óf mailen voor 20/09/2019 naar:



INTERNATIONAAL G-JUDOTORNOOI
Zaterdag 5 oktober 2019
MORI-NO-OTOKO 

HERENTHOUT

Naam van de club:

NAAM en VOORNAAM M/V LENGTE GEWICHT
GEBOORTE-

DATUM
NIVEAU    

(1 T/M 5)
ME/VI   

HANDICAP NE WAZA
TACHI 
WAZA

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

INSCHRIJVINGSGELD = € 5,00 PER DEELNEMER Uw inschrijving is pas geldig na de correcte betaling

Aantal deelnemers: ______ X € 5,00 = __________ (totaal te betalen).

Overschrijven met vermelding van club + G-JUDO 05/10/2019
Mori-No-Otoko (bankinformatie):
IBANNUMMER : BE79 0689 0516 5833  BELFIUS
BIC GKCCBEBB


