Arnhem, 19 juni 2020
Uitnodiging BUSHi Camp 2020
ZATERDAG 12 en ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020
Sportcentrum Valkenhuizen
Beukenlaan 5, 6823 MA Arnhem

Op zaterdag 12 en zondag 13 september 2020 organiseert Budovereniging BUSHi
Arnhem het BUSHi Camp.
Het motto van BUSHi Arnhem is sinds de COVID-19 uitbraak aangepast in: ‘Stay Healthy,
Stay Safe’ maar ook ‘Keep in Shape!’.
Met dit motto in ons achterhoofd gaan wij een volledig BUSHi Camp organiseren in
plaats van de oorspronkelijke opzet van het toernooi in combinatie met een stage. De
insteek van het BUSHi Camp is dat wordt voortgeborduurd op het format van onze
succesvolle BUSHi Stage die we de afgelopen jaren in de Kerstvakanties hebben
georganiseerd, waarbij techniek en randori samenkomen.
Om in te spelen op veiligheidsprotocollen vanwege COVID-19 heeft de organisatie
gekozen om twee aansluitende zalen te huren, waarop de extra grote JBN-wedstrijdmat
van 1000 m2 neergelegd kan worden. Hierdoor kan de organisatie zijn kenmerkende en
persoonlijke aandacht geven op de tatami om optimaal aan de ontwikkeling van de
judoskills te werken in een veilige omgeving.
BUSHi Arnhem heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkelt tot een succesvolle
judovereniging in de leeftijdscategorieën -15 en -18. Aan de basis van dit succes staat
hoofdcoach Joyce Ott-Jansen. Mede door haar passie en expertise is BUSHi Arnhem een
inspirerende judovereniging geworden. Door de juiste samenwerking en coaching
hebben onze talentvolle judoka’s nationale- en internationale successen behaald. BUSHi
Arnhem stimuleert iedere judoka om zijn of haar talent te ontwikkelen.
In deze trainingsstage deelt het trainingsteam haar kennis en expertise met jullie. Het
trainingsteam zal onder andere bestaan uit de volgende, ervaren en gemotiveerde
(judo)trainers:
Joyce Ott-Jansen
Hoofdcoach - BUSHi Arnhem
Tom Willemsen
Talenten Multi Skills trainer - Vitesse Academie
Deze trainingsstage is zeer geschikt als voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Programma BUSHi Camp:
Zaterdag 12 september 2020
vanaf 08.00 uur

Registratie

09.00
11.00

- 10.30 uur
- 13.00 uur

<15 groep
>15 groep

blok 1
blok 1

15.00
17.00

- 16.30 uur
- 19.00 uur

<15 groep
>15 groep

blok 2
blok 2

Zondag 13 september 2020
vanaf 08.00 uur

Registratie

09.00
11.00

- 10.30 uur
- 13.00 uur

<15 groep
>15 groep

blok 1
blok 1

14.00
16.00

- 15.30 uur
- 18.00 uur

<15 groep
>15 groep

blok 2
blok 2

Kosten BUSHi Camp:
2 dagen (4 blokken)
1 dag (2 blokken)
1 training (1 blok)

€50
€25
€15

Overnachtingen:
In Arnhem en omgeving zijn veel hotels en hostels beschikbaar. De organisatie heeft een goede
korting kunnen bewerkstelligen bij hostel ‘Stayokay’. Dit hostel is op slechts 1,5 km afstand
gepositioneerd ten opzichte van de sporthal. Het hostel kan prijzen aanbieden vanaf €24,50 per
persoon per nacht inclusief ontbijt.
Voor boekingen graag rechtstreeks contact opnemen en vermelden dat jullie gaan deelnemen
aan het BUSHi Camp.
Stayokay kan bereikt worden per telefoon: 026 4420114 of door een mail te sturen naar:
arnhem@stayokay.com
Lunches:
Het is mogelijk om een lunch af te nemen bij de cateraar van de kantine. De organisatie heeft
om praktische reden besloten om hier niet tussen te gaan zitten. Indien een club lunches wil
afnemen, dan kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de cateraar ‘de Buitenpoort’.
De Buitenpoort kan bereikt worden door een mail te sturen naar: info@buitenpoort.nl
Inschrijving:
Inschrijven kan via het bijgevoegde inschrijfformulier.
Geef duidelijk aan voor welke categorie iedere judoka zich opgeeft.
Graag de ingevulde formulieren mailen naar:
inschrijvingen@bushiopen.nl
Inschrijven is mogelijk t/m 11 september 2020.
Let op: De inschrijving stopt als het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt. Het maximaal
aantal judoka’s per blok zal worden bepaald door het bevoegd gezag vanwege de COVID-19maatregelen.
Het inschrijfformulier is ook te downloaden van onze website: www.bushiopen.nl
Betalingen:
Betalingen kunnen worden gedaan op rekeningnummer: NL85 RABO 0340 8860 13
t.g.v. Budovereniging BUSHi Arnhem.
Geef als omschrijving mee:
- BUSHi Camp 2020
- Naam club
Op de dagen zelf kunnen ook betalingen worden gedaan, dit kan bij de aanmeldbalie.
We zien er naar uit om samen sportieve en leerzame dagen te beleven!
Met vriendelijke groet,
Namens het trainersteam en BUSHi Arnhem,
Remco Radier
Voorzitter BUSHi Open en BUSHi Camp

