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Beste judoliefhebber,  
 
Op zaterdag 25 september 2021 organiseert Budovereniging BUSHi Arnhem voor de derde keer het BUSHi Open 
judotoernooi. Daarnaast zijn wij trots om te melden dat wij op zondag 26 september de trainingstage BUSHi Camp 
organiseren. 
 
Een bijzonder toernooi en stage die in sporthal Valkenhuizen in Arnhem worden georganiseerd voor circa 800 
toernooideelnemers en circa 400 deelnemers aan de stage. 
Het unieke van dit toernooi is dat wedstrijd (top) judo wordt gecombineerd met aangepast of gehandicapten-judo. 
Op deze manier willen wij de integratie van valide- en gehandicaptenjudo bevorderen. Wij verwachten op de 
toernooidag, inclusief de wedstrijdjudoka’s, circa 1.500 tot 2.000 bezoekers. 
 
Om dit unieke evenement te ondersteunen vragen wij u het volgende: 
 

Verbind als sponsor uw bedrijf, product of merknaam aan dit judotoernooi! 
 
Hiervoor hebben wij een aantal sponsorpakketten samengesteld, deze willen we graag met u bespreken. 
Wat bieden wij? 
 

• Promotie van uw bedrijf, product of merknaam, met als mogelijkheden: 
o Vermelding op website en communicatie rondom het toernooi (social media, banners, pers en 

regionale TV, omroepen sponsorinformatie) 
o Zichtbaarheid gedurende het toernooi middels: podiumachtergrond, boarding, bedrukte t-shirts, 

bekers, etc. 
o Promotionele activiteiten gedurende het toernooi 

• Aanwezigheid als VIP-gast tijdens het toernooi 
• Judoworkshop voor collega’s (hoofdsponsor) 
• Bijdragen aan het maatschappelijk belang 

 
Budovereniging BUSHi Arnhem 
Budovereniging BUSHi Arnhem is een relatief jonge, snel groeiende, succesvolle en ambitieuze budovereniging in 
Arnhem. Wij zijn actief op het gebied van recreatief-, wedstrijd- en wedstrijd topjudo op onze locaties in Arnhem-
Zuid en Arnhem-Noord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Als een van de grootste en snelst groeiende judoverenigingen uit de regio hebben wij door onze uitstraling en 
prestaties een groot bereik met een groot netwerk van ouders. Wekelijks nemen wij deel aan toernooien door heel 
Nederland en steeds vaker in het buitenland. 
Belangrijk uitgangspunt is om onze ambitieuze doelstellingen op het gebied van wedstrijdjudo te combineren met 
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
Succesvol in Judo 
In de afgelopen jaren zijn er in de leeftijdscategorieën tot 15 en tot 18 jaar een groot aantal podiumplaatsen 
behaald op het NK, waarvan een aantal eerste plaatsen. Daarnaast waren er podiumplaatsen op belangrijke 
internationale toernooien en wordt er op uitnodiging van de Judo Bond Nederland deelgenomen aan Cadet 
European Cups en Junior European Cups. 
Judo hoofdcoach Joyce Ott-Jansen is in 2013 door de Judo Bond Nederland uitgeroepen tot coach van het jaar. 

 
Daarnaast zijn wij bijzonder trots dat per ingaande van het nieuwe seizoen BUSHi Arnhem door de judobond JBN is 
geselecteerd als Talentpartner! 

 
Maatschappelijk belang 
Budovereniging BUSHi Arnhem wil dat de judoka's door sport- en clubactiviteiten zich voor elkaar verantwoordelijk 
voelen. De persoonlijke ontwikkeling van elke jongere staat hierbij centraal. Hierbij worden de judoregels op het 
gebied van respect, discipline en doorzettingsvermogen in acht genomen.  
Oudere jeugdige judoka's krijgen de kans om onder professionele begeleiding kennis en ervaring op te doen op 
het gebied van begeleiden, lesgeven, coachen en scheidsrechteren. 
 
Op het gebied van gehandicaptensport speelt Budovereniging BUSHi Arnhem graag een rol. Zo is het onderdeel 
judo van de Special Olympics in Nijmegen in 2016 mede door de inzet van BUSHi-vrijwilligers een groot succes 
geworden. Verder heeft Budovereniging BUSHi Arnhem een groot aantal jaren meegeholpen met de organisatie 
van een G-judotoernooi op de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. 

 
Heeft u interesse om ons te steunen als sponsor? 
U kunt ons bereiken via ons email adres inschrijvingen@bushiopen.nl 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

BUSHi OPEN sponsorcommissie 
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Bijlage sponsorpakketten 
 
De volgende mogelijkheden kunnen we u bieden: 
 
 

Goud sponsor EUR 2.500 
• Communicatie-uitingen: 

- Vermelding op BUSHi (Open) website 
- Vermelding bij communicatie rondom en tijdens het toernooi (social media, 

pers en regionale TV, omroepen sponsorinfo.) 
 

• Zichtbaarheid gedurende het toernooi middels:  
- Podiumachtergrond (uitreiking prijzen)   
- Boarding in de zaal op drie plekken   
- Aanwezigheid als VIP-gast tijdens het toernooi   
 

• Judoclinic voor collega’s in de dojo van BUSHi Arnhem 
 

 
Zilver sponsor EUR 1.000 

 
• Keuze uit 3 mogelijkheden: matten -,prijzen - of zaalsponsor 

 
Afhankelijk van uw keuze zal uw bedrijf, product of merknaam zichtbaar zijn op de matten, als 
tekst op de prijzen, op de t-shirts voor de vrijwilligers of op de naamkaarten van de deelnemers. 

 
• Communicatie-uitingen: 

- Vermelding op BUSHi (Open) website 
- Vermelding bij communicatie rondom en tijdens het toernooi (social media, 

pers en regionale TV, omroepen sponsorinfo.) 
 

• Zichtbaarheid gedurende het toernooi middels:  
- Podiumachtergrond (uitreiking prijzen)   
- Boarding in de zaal op twee plekken   
- Aanwezigheid als VIP gast tijdens het toernooi   
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Brons sponsor EUR 500 
 
• Communicatie-uitingen: 

- Vermelding op BUSHi (Open) website 
- Vermelding bij communicatie rondom en tijdens het toernooi (social media, 

pers en regionale TV, omroepen sponsorinformatie) 
 

• Zichtbaarheid gedurende het toernooi middels:  
- Podiumachtergrond (uitreiking prijzen)   
- Boarding in de zaal op één plek   
- Aanwezigheid als VIP gast tijdens het toernooi   

 
 
 
 
 
 

Vriend van BUSHi  EUR 100 voor bedrijf en EUR 50 particulier 
 

• Communicatie-uitingen: 
- Vermelding op BUSHi (Open) website 

 
• Zichtbaarheid gedurende het toernooi middels:  

- Vermelding logo’s en namen op een digitaal scherm   
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