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Neem een kijkje bij de Dojo bij jou in de buurt
Karate, judo, jiu-jitsu en aikido zijn Japanse zelfverdedigingskunsten. In Friesland zijn er een 
heleboel dojo’s te vinden die deze Japanse krijgskunsten elke week beoefenen. Er is altijd wel een 
Dojo bij jou in de buurt. Iedereen is van harte welkom, of je nu jong, oud, valide of invalide, sportief 
of juist niet zo sportief bent. Wil je weten bij welke Dojo jij in de maand april een kijkje kunt nemen? 

Check opendojodagen.nl en meld je aan voor deze gratis lessen.

Verleg je grenzen!
Kom in april langs en ervaar hoe jij je grenzen fysiek en mentaal kunt verleggen. Wist je dat de 
krijgskunsten je een boost kunnen geven in je persoonlijke ontwikkeling? Ontdek waar jouw 
energie zit en hoe je die op de juiste manier kunt inzetten. 

April, de maand van de Japanse krijgskunsten

 #sportsforall



Extra actie op zaterdag 14 april: Tour de Dojo
Doe mee met actviteiten van een Dojo bij jou uit de buurt 
18 Friese Dojo’s organiseren op zaterdag 14 april een open dag. Maak op deze dag kennis met 
een Dojo bij jou uit de buurt en doe mee met verschillende clinics. Of woon een demonstratie bij. 
Of je nu jong of oud, valide of invalide, sportief of juist niet zo sportief bent, iedereen is van harte 
welkom.

Dus wil je kennismaken met karate, judo, jiu-jitsu en aikido? Probeer het uit en ervaar hoe deze 
Japanse krijgskunsten jouw grenzen kunnen verleggen.

Check de opendojodagen.nl en bekijk welke Dojo bij jou uit de buurt meedoet.

Georganiseerd door

De Open Dojo Dagen zijn onderdeel van het hoofdprogramma van de European Sports for 
All Games. Deze games vinden van 3 t/m 7 augustus op verschillende locaties in Friesland plaats. 
Op 7 augustus kun je in Heerenveen meedoen aan Dojo clinics.

 #sportsforall
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