
Arnhem, 1 mei 2022 

BUSHi Open     
ZATERDAG 8 OKTOBER 2022   
Sportcentrum Valkenhuizen 
Beukenlaan 15, 6823 MA Arnhem 

Beste judoliefhebber, 

Budovereniging BUSHi Arnhem organiseert op 8 oktober 2022 de vierde editie van het 
BUSHi Open judotoernooi. BUSHi Open staat voor een unieke combinatie van topjudo en 
aangepast judo, want judo is voor iedereen. Daarom reserveren wij op ons toernooi zowel 
matten voor judoka's met een beperking als voor reguliere wedstrijdjudoka's.  

Het toernooi vindt plaats in Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15, te Arnhem.  
Het sportcentrum is uitermate geschikt voor zowel regulier als aangepast wedstrijdjudo en 
beschikt over tal van extra faciliteiten om dit toernooi tot een succes te maken.  

Deze uitnodiging wordt gestuurd naar alle JBN-aangesloten judoverenigingen/scholen en 
naar organisaties, waarvan wij weten dat zij judoles geven aan judoka’s die aangepast judo 
beoefenen.  

Wij vinden dat iedere judoka moet kunnen deelnemen, daarom hanteren wij een systeem 
met wedstrijdklassen, waarin wij rekening houden met ieders mogelijkheden. Hiervoor wordt 
het JBN-wedstrijdreglement voor aangepast judo toegepast. De wedstrijden worden 
uitgevoerd met ‘tachiwaza’ (staande technieken) of met ‘ne-waza’ (grondtechnieken). 
Daarnaast wordt gebruikgemaakt van een functionele classificatie, waarbij sprake is van een 
vijfcategorieschaal van goed naar zwak. Hierdoor wordt het mogelijk om poules te maken 
van maximaal 4 of 5 deelnemers die zoveel mogelijk een gelijkwaardig gewicht, leeftijd en 
niveau hebben. Bovendien ontvangt iedere judoka een prijs.  

Meer info wordt begin september gemaild naar iedere organisatie die zich heeft 
ingeschreven.   

De inschrijfkosten bedragen €10,00 per deelnemer.  
De entree voor toeschouwers is €3,00.   

https://goo.gl/maps/Pf85uwrYgQ42
https://goo.gl/maps/Pf85uwrYgQ42


Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website (bushiopen.nl) of 
via het bijgevoegde inschrijfformulier.  

Deze graag uiterlijk 25 september 2022 mailen naar: 
inschrijvingen@bushiopen.nl 

Met deelname aan dit toernooi ga je akkoord met de voorwaarden m.b.t. 
gebruik beeldmateriaal beschreven op de website.  
  
Het inschrijfgeld dient vooraf overgemaakt te worden op rekeningnummer:   
NL85 RABO 0340 8860 13 ten name van Budovereniging BUSHi Arnhem  
o.v.v. Inschrijfgeld BUSHi Open A-judo en natuurlijk de naam van uw club.   
  
Nog meer weten? Kijk dan snel op onze site www.bushiopen.nl 
Voor vragen kun je mailen naar inschrijvingen@bushiopen.nl 

We zien je graag op zaterdag 8 oktober aanstaande in Sportcentrum Valkenhuizen in 
Arnhem!  

Met vriendelijke groet, 
BUSHi Open 2022 

BUSHi OPEN 
Website: www.bushiopen.nl 
Email: inschrijvingen@bushiopen.nl 
volg BUSHi OPEN op Facebook en Instagram

Budovereniging BUSHi Arnhem 
Brabantweg 115 
6844GA Arnhem 
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