
Arnhem, februari 1 2023 

BUSHi Open and BUSHi Camp    
ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023   

Allereerst nogmaals onze welgemeende excuses voor de calamiteiten en de vertraging 
waarmee jullie te maken hebben gehad tijdens de vierde editie van BUSHi Open. Er is 
door heel veel mensen heel hard gewerkt aan die editie en de intenties waren meer dan 
goed. De dag was dat allesbehalve en dat is voor veel mensen enorm teleurstellend 
geweest.  
We hebben uitvoerig geëvalueerd zowel intern met de verschillende commissies, alsook 
met deelnemende verenigingen, het sportbedrijf, scheidsrechters en andere 
betrokkenen. Een groot toernooi maakt kwetsbaar en we denken dan ook dat een meer 
bescheiden opzet bijdraagt  aan de beheersbaarheid, de kwaliteit en dus ook aan het 
plezier. We hopen dan ook te mogen rekenen op jullie deelname.  
  
Op zaterdag 23 september 2023 organiseert Budovereniging BUSHi Arnhem de 
vijfde editie van het BUSHi Open judotoernooi. Wederom wordt deze editie een 
unieke combinatie van topjudo - met nationale en internationale deelnemers - en 
aangepast judo.   
  
Wij nodigen jullie judoka’s graag uit om mee te doen. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 
april 2023. Voor eventuele wijzigingen en actuele informatie- als ook voor de 
inschrijfformulieren -  vragen wij je om de website: bushiopen.nl te raadplegen. 
  
Daarnaast organiseren we ook dit jaar, op zondag 24 september, het BUSHi Camp. We 
gaan voor een kwalitatief programma met niet alleen randori maar met veel aandacht 
voor techniek, en extra begeleiding. Uiteraard starten wij - zoals jullie inmiddels van 
BUSHi gewend zijn - met een warming up op muziek. Ook voor de stage  zijn jullie van  
harte welkom. 

Toernooi BUSHi Open: 
De inschrijving staat open voor jongens en meisjes geboren van 2013 en ouder (-12, -15, 
-18 en 18+) en lid zijn van een judoclub die aangesloten is bij de JBN. 

Inschrijvingen:    Het inschrijfgeld bedraagt  €14,- per deelnemer. Er kan alleen worden  
   ingeschreven via de JBN Toernooiplanner. Inschrijven is mogelijk van 1  
   april 2023 tot en met 15 juli 2023, zolang het aantal deelnemers (max   
   750) nog niet is bereikt. Per club worden maximaal 50 deelnemers   
   geaccepteerd. Indien een vereniging meer judoka’s wil laten deelnemen,  
   neem dan contact op met de organisatie. De inschrijving is pas definitief  
   als de betaling van het inschrijfgeld is voldaan.  

   Indien een ingeschreven deelnemer niet kan deelnemen en dit voor  
   1 september 2023 per e-mail wordt gemeld     
   (inschrijvingen@bushiopen.nl), dan wordt het inschrijfgeld    
   geretourneerd. Afmeldingen na deze datum worden verwerkt maar   
   zonder teruggave van het inschrijfgeld.  

   Een inschrijfformulier voor Aangepast judo is te downloaden via  
   onze website www.bushiopen.nl  



Gewichtwijzigingen :  Wijzigingen in het opgegeven gewicht kunnen tot 15 september 2023 kosteloos 
   via de JBN Toernooiplanner kosteloos worden doorgegeven. Een gewicht   
   wijziging kan na die tijd worden doorgegeven op de dag van de weging, dan   
   wel de wedstrijddag, tegen betaling van Euro 5,- per judoka.  

Uitsluitingen :   Ingeschreven judoka’s die niet beschikken over een bondspaspoort en/.of   
   geldig JBN-lidmaatschapskaart of QR code of waarvan de gegevens uit het   
   paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, kunnen van   
   deelname worden uitgesloten. Het is niet toegestaan om deel te nemen aan   
   twee leeftijdscategorieën.  

Wedstrijdsysteem :  Voor alle categorieën wordt in principe het wedstrijdsysteem met dubbele   
   eliminatie gehanteerd. Bij 5 inschrijvingen of minder in een categorie wordt het  
   poulesysteem gehanteerd. Mochten in een categorie te weinig deelnemers zijn  
   ingeschreven, kan de organisatie overgaan tot het op verantwoorde wijze   
   samenvoegen van categorieën, dan wel het schrappen van een categorie. 
   Voor alle categorieën wordt per poule een 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt. Bij   
   poules waarbij het dubbele eliminatie systeem wordt gehanteerd zijn twee 3e   
   prijzen beschikbaar. Bij A-judo ontvangen alle deelnemers een medaille. 
  
DAN-punten:   Er is een mogelijkheid tot het verzamelen DAN-punten. ; meld dit voor aanvang  
   van de wedstrijden bij de hoofdjury tafel en lever daar je oranje kaart in. Vergeet  
   dus niet de oranje kaart mee te nemen!) 
  
Coaches:    Per club wordt voor iedere 8 judoka’s een coachbandje verstrekt. Tijdens het   
   toernooi dient het coachbandje duidelijk zichtbaar gedragen te worden. 
  
  
Locatie en    Het evenement wordt gehouden op Sportcentrum Valkenhuizen,   
en bereikbaarheid: Beukenlaan 15, 6823 MA, Arnhem en is bereikbaar met de bus, lijn 7    
   (richting Geitenkamp) en buslijn 91 (richting Apeldoorn via     
   Beekbergen). Bij en in de omgeving van Sportcentrum Valkenhuizen is   
   gratis parkeergelegenheid beschikbaar (meer dan 300 parkeerplaatsen).  

  
Meer informatie over ons toernooi kun je vinden op onze website: www.bushiopen.nl Hierop zullen wij 

regelmatig nieuwe updates en eventuele wijzigingen plaatsen.  

http://www.bushiopen.nl/
http://www.bushiopen.nl/


BUSHi Camp: 
BUSHi Arnhem heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkelt tot een succesvolle judovereniging.  
Aan de basis van dit succes staat hoofdcoach Joyce Ott-Jansen. Tijdens deze trainingsstage  
delen Joyce en het trainingsteam hun kennis en expertise met jullie. Het trainingsteam  
bestaat uit de volgende, ervaren en gemotiveerde (judo)trainers: 
  
Joyce Ott-Jansen  
Hoofdcoach - BUSHi Arnhem 
Tom Willemsen 
Talenten Multi Skills trainer - Vitesse Academie 
Sebastiaan van Eck 
Coach - BUSHi Arnhem 

Deze trainingsstage is zeer geschikt als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Kenmerkend is de persoonlijke 
aandacht en ruimte op de tatami om optimaal aan de ontwikkeling van de judotechnieken te werken. Het gaat 
dan niet alleen om randori maar deze jaargang vooral ook om diepgang op techniek. In dat kader wordt er 
gezorgd voor extra begeleiding met betrekking tot de technische onderdelen.  

Doelgroep: 
De trainingsstage wordt georganiseerd voor nationale en internationale wedstrijdjudoka’s in de  leeftijdsklassen 
-15 en + 15. 

BUSHi Judo Camp programma: 

Zondag 24 september 2023 

vanaf 08.00 uur  Registratie op locatie Valkenhuizen 
08.45             welkom 
09.00 - 10.30 uur -15 groep blok 1 
10.45 - 12.45 uur +15 groep blok 1 
Pauze: activiteit met lage intensiteit (nog nader te bepalen/onder voorbehoud) 
14.00 - 15.30 uur -15 groep blok 2 
15.45 - 17.45 uur +15 groep blok 2 

Kosten BUSHi Camp 
2 trainingen (2 blokken) €25 
1 training (1 blok) €15 
Pauzeprogramma Nog vast te stellen



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

Budovereniging BUSHi Arnhem 
Brabantweg 115 
6844GA Arnhem 

Inschrijvingen: 
Inschrijven via het bijgevoegde inschrijfformulier. Let op: Inschrijven bij voorkeur 
collectief via jouw eigen vereniging. Hoe in te schrijven? 

● bij voorkeur in een excel  
● voor welke categorie en blok iedere judoka zich opgeeft  
Graag de ingevulde formulieren mailen naar: inschrijvingen@bushiopen.nl 
Inschrijven voor het Camp is mogelijk t/m 1 september 2023. 
  
Let op: De inschrijving stopt als het maximaal aantal deelnemers (max 400)  is bereikt.  
  
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; 
• Naam club; 
• Aantal deelnemers. 

Op de dag zelf kunnen ook betalingen worden gedaan, dit kan bij de aanmeldbalie bij de ingang. 

Disclaimer: 
Budovereniging BUSHi Arnhem is niet verantwoordelijk voor iedere vorm van schade, blessures of diefstal 
tijdens en als gevolg van het toernooi en/of de trainingsstage (het Camp). Deelname aan het toernooi en/of de 
stage is geheel voor eigen risico. Met deelname aan dit toernooi ga je ook akkoord met de voorwaarden met 
betrekking tot beeldmateriaal beschreven op de website www.bushiopen.nl Bij schade aan de accommodatie 
zijn wij genoodzaakt de kosten te verhalen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het trainersteam en BUSHi Arnhem,  
Floor Hermans en Mercy Setroredjo 
BUSHi Open en BUSHi Camp 
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