
 
  

 

 Assen, 1 december 2016 

 

Beste sportvrienden, 

 
Door overname van de g-judogroepen van Judo School Bette te Assen sinds de zomer van 

2015 is Budovereniging ASAHI te Assen tot haar grote genoegen thans in staat ook aan 

judoka’s met een verstandelijke beperking judolessen aan te bieden. Om dit feit te vieren 

wordt op zaterdag 5 maart 2016 voor de eerste keer het 1e Bartje G-judo Toernooi 

georganiseerd.  

Voor dit toernooi nodigen wij u van harte uit.  

 

Het toernooi zal worden gehouden in de “Marsdijkhal” aan de Kleuvenstee 3a te Assen.  

 

Het toernooi is onderverdeeld: jeugd tot 16 jaar en senioren (16 jaar en ouder), beide in alle 

categorieën. 

Categorie 1 is de hoogste klasse en de categorie 5 is de laagste klasse.  

De poules worden zo goed mogelijk uit 4, 5 of 6 judoka’s samengesteld. 

 

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,--; voor het publiek is de entree gratis. 

 

Uw inschrijving dient uiterlijk 15 februari 2016 bij ons binnen te zijn. Het verschuldigde bedrag 

dient uiterlijk 20 februari 2016 te zijn bijgeschreven op IBAN-nr. NL50 RABO 0366 5713 70 

t.n.v. Budovereniging ASAHI o.v.v. gjudotoernooi, uw clubnaam en het aantal deelnemers.  

 

U kunt bijgaand inschrijfformulier per e-mail sturen aan de Toernooicommissie 

(gjudobartje@asahibudo.nl). Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan kun u telefonisch 

(06 – 3497 6575) of per e-mail (geesje@asahibudo.nl) bij ondergetekende terecht. 

 

Graag tot ziens in Assen!  

 

Namens de Toernooicommissie van Budovereniging ASAHI,  

 

Geesje Hiddingh  
 
Wie is Bartje? 
Bartje Bartels is de hoofdfiguur uit de boeken van Anne de Vries. Het is een jongetje dat opgroeit in een arm Drents 
landarbeidersgezin en dat zich allengs steeds minder wil schikken naar zijn lot. Bartjes beroemd geworden uitroep als 
moeder bruine bonen opschept, en vader oproept tot gebed: "Ik bid nie veur bruune boon'n" is exemplarisch. 
De Vries slaagt er in de onbekommerdheid van de jeugd helder neer te zetten: ondanks de armoe en sores van het 
arbeidersgezin onderneemt hij gebruikelijke kwajongensstreken. Tot nog diepere armoe vervalt het gezin wanneer 
vader Bartels, in opstand gekomen tegen zijn boer, zijn werk verliest nadat Bartje en diens broer Arie een streek 
hebben uitgehaald met boerenzoon Sikko.  
[https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartje] 
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