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Top Judo Utrecht, Train met ons mee!! 
 
Utrecht, 31 januari 2010 
 
 
Top Judo Utrecht bestaat één jaar! 
Op 13 januari 2009 kwamen voor het eerst vertegenwoordigers van Erik Verlaan 
Sport, Judo Ryu Mackaay en Vereniging Sport Utrecht bij elkaar om te praten over 
het initiatief Top Judo Utrecht. Gedurende de eerste maanden van 2009 werden 
goede gesprekken gevoerd, plannen gemaakt en de fundering gelegd om goed 
samen te werken. Eén en ander resulteerde vanaf 18 september in de Top Judo 
Utrecht trainingen. Nu, ruim een jaar na deze eerste bijeenkomst, wordt er wekelijks 
getrained door een enthousiaste groep judoka’s en wordt er ook op organisatorisch 
gebied vooruitgang geboekt. De positieve en enthousiaste reacties van de 
deelnemende judoka’s moedigen ons aan op de ingeslagen weg door te gaan en de 
plannen verder vorm te geven. “Er is iets moois aan het ontstaan!” 
 
 
Judoka’s van De Voltreffer en Judo Ryu Rijkse bij Top Judo Utrecht 
Op vrijdagavond 29 januari verwelkomde Top Judo Utrecht een groep judoka’s van  
De Voltreffer (Nieuwegein) en Judo Ryu Rijkse (IJsselstein). Gezamenlijk betraden 
de judoka’s afkomstig van vier clubs de trainingsmat. Met veel inzet en plezier werd 
een intensieve wedstrijdtraining afgewerkt. 
 
 
Eerste Top Judo Utrecht kersttraining en kerstontbijt succesvol 
Sommigen nog niet geheel uitgeslapen van de voorgaande kerstdagen, betraden we 
op de vroege ochtend van 28 december de judomat voor een wedstrijdtraining. Deze 
inspanning zorgde er voor dat het aansluitende kerstontbijt extra goed smaakte. Hard 
getrained en super gezellig! Dat doen we volgend jaar zeker weer!  
(Foto’s en video’s zijn te bewonderen op de website www.TopJudoUtrecht.nl) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

Foto’s  van de Kerst t ra in ing en het  kerstontbi j t .  
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Geen oliebollen maar krentenbollen tijdens Oliebollen Bostraining 
Geen oliebol was er verkrijgbaar op zondag 3 januari, daarom werden er na afloop 
van de training naast warme chocolademelk krentenbollen geserveerd. De pret was 
er niet minder door. Bijna 40 judoka’s en ouders hadden zich verzameld in het 
Panbos voor een pittige looptraining onder leiding van Peter Robben.  Vele heuvels 
werden beklommen en de nodige meters door het met sneeuw en ijs bedekte bos 
afgelegd. Peter had ook een aantal leuke oefeningen voor ons bedacht. De training 
was wederom een groot succes. We zijn de volgende looptrainingen aan het 
plannen. De uitnodiging volgt zo snel mogelijk. 
(Foto’s en video’s zijn te bewonderen op de website www.TopJudoUtrecht.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s  van de Ol iebol len Bostra in ing.  
 
 
Top Judo Utrecht op YouTube 
Top Judo Utrecht is een eigen kanaal begonnen op 
YouTube. Op deze videosite zijn diverse filmpjes 
geplaatst van Top Judo Utrecht activiteiten zoals de 
Kersttraining en de Oliebollen Bostraining. Wie dat 
wil kan zich abonneren voor komende video’s. 
Op deze manier willen wij nog meer aandacht 
genereren voor Top Judo Utrecht. 
 
http://www.youtube.com/TopJudoUtrecht  
 
 
 
 
Wijzigingen wedstrijdreglement judo 
Tijdens de trainingen is er (uiteraard) aandacht aan besteed, maar voor iedereen die 
het nog eens rustig na wil lezen en de filmpjes met uitleg wil bekijken, staat alle 
informatie over de wijzigingen in het wedstrijdreglement op de website: 
www.topjudoutrecht.nl/nieuws.php  
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Sponsorbeleid van Top Judo Utrecht wordt momenteel uitgevoerd 
Op dit moment wordt er actief naar sponsoren gezocht en zijn er contacten gelegd. 
 
Top Judo Utrecht zoekt de volgende sponsoren: 
 

• Eén hoofdsponsor met twee of drie subsponsoren. Bedrijven of organisaties 
die de ontwikkeling van jeugdtalent van groot belang vinden. Top Judo Utrecht 
biedt aan de hoofdsponsor en subsponsoren: 

• Vermelding op de wedstrijdkleding voor zover dat reglementair 
toegestaan is. 

• Logo en doorlink op een prominente plaats op de website 
www.TopJudoUtrecht.nl . 

• Logo op een prominente plaats op alle drukwerk communicatie op 
initiatief van Top Judo Utrecht. 

• Bedrijvenclub. Bedrijven die zich verbonden voelen met de filosofie van Top 
Judo Utrecht en een bijdrage van € 50 per maand geven. Top Judo Utrecht 
biedt aan de bedrijven van de bedrijvenclub: 

• Logo en doorlink op de website www.topjudoutrecht.nl . 
• Logo op alle drukwerk communicatie op initiatief van TJU. 

• Vrienden van Top Judo Utrecht. Particulieren of bedrijven die een bijdrage van 
€ 100 willen doneren. Deze personen en bedrijven worden gedurende twee 
jaar op de website van Top Judo Utrecht vermeld in de lijst Vrienden van Top 
Judo Utrecht. 

• Ad hoc sponsoren. Sponsoren die eenmalig een bijdrage willen leveren. De 
namen van deze sponsoren worden verbonden aan de activiteit waarvoor zij 
bijdragen. De vorm wordt in overleg bepaald. 

 
In verband met groeiende belangstelling en toename van het aantal judoka’s zijn wij 
op zoek naar een sponsor voor 40 m2 judomatten + kar. Kostprijs € 3.500. 
 
Als iemand relaties of bedrijven heeft, die belangstelling hebben voor sponsoring, 
dan horen wij dat graag. Wij gaan met die relatie vrijblijvend de discussie aan of 
sponsoring interessant is. Meer informatie nodig? Neem dan contact op met Top 
Judo Utrecht via sponsoring@TopJudoUtrecht.nl. 
 
 
 
Vragen en/of opmerkingen over Top Judo Utrecht? 
Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen over Top Judo Utrecht kun je 
contact opnemen met Marcel Houtzager via 06-51248216 of info@TopJudoUtrecht.nl 
 
Ook voor,  of na afloop van de trainingen,  zijn wij altijd bereid eventuele vragen te 
beantwoorden!  
 
Voor meer informatie en bijvoorbeeld de trainingstijden kijk je ook eens op de 
website: www.TopJudoUtrecht.nl 
 
Of meld je aan voor de Top Judo Utrecht Hyves: www.TopJudoUtrecht.hyves.nl 
 
 


