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Met gepaste trots organiseren wij de tweede editie van de European Cup Duo Games. De editie van 

2018 kreeg een zeer hoog waarderingscijfer van 8.6 van sporters/supporters/coaches en 

scheidsrechters. Een waarderingscijfer waar wij uiteraard heel erg blij mee zijn en die ook laat zien 

dat deze wedstrijdvorm een grote belevingswaarde heeft. 

De Jiu Jitsu Duo Games is een prachtige techniek vergelijkende wedstrijdvorm en deze staat nu als een 

volwaardig en zelfstandig toernooi op de Europese wedstrijdkalender. 

Het is verder een evenement met een hoge verbindingskracht en vele nieuwe innovaties. Één van de 

verbindende elementen bij deze European Cup is de inzet van live muzikanten. Zij spelen niet zomaar 

muziek maar er zijn speciale composities gemaakt voor de Duo Games wedstrijden.

 

Betrokken gemeente

Een ander verbindend element is de ondersteuning vanuit de Gemeente Medemblik zodat ook de 

gemeenschap betrokken gaat raken bij dit evenement. Er is een ongelofelijk mooi en breed team van 

vrijwilligers die een bijdrage wil leveren aan een sportief, sensationeel, gastvrij en wervelend toernooi voor 

jong en oud. 

Ook het bedrijfsleven is goed zichtbaar bij dit evenement want de morele code van het budo is ook heel 

goed toepasbaar bij heel veel organisaties.

Fantastisch team vrijwilligers

Waar wij oprecht trots op zijn is ons geweldige team van meer dan 50 vrijwilligers die in 2018, vol passie, een 

High Standard evenement neer wisten te zetten. Ik maak  een hele diepe buiging voor al deze fantastische 

mensen, zij gaan opnieuw zorgen voor een Topsportdag om niet snel te vergeten. 

Meer dan sport alleen

Ook leggen wij de verbinding in onze strijd tegen kanker. Normaal gesproken gaat 

een deel van de inschrijfgelden naar KiKa maar voor dit evenement is gekozen voor 

de actieve ondersteuning van de Miranda Mania. Vanuit deze stichting is de 

afgelopen jaren al zeer veel geld opgehaald voor kankeronderzoek. 

Kortom, de European Cup Jiu Jitsu is niet zomaar een evenement, it’s priceless!

Robert Takken / Toernooi directeur European Cup Jiu Jitsu

Evenement met een hoge verbindingskracht

VOORWOORD ORGANISATIE



Beste sportvrienden en enthousiastelingen!

Elk jaar zien we steeds meer jonge atleten die op hun best 

presteren tijdens Europese en Wereldkampioenschappen. Wij 

waren op zoek naar een extra evenement, op hoog niveau, 

waarmee ook het Duo-system zich verder kan gaan 

ontwikkelen.

Wij willen de gemeente Medemblik, de Budoschool Shi-Sen-

Do en de Judo Bond Nederland hartelijk bedanken voor het 

oppakken van de uitdaging om een nieuwe vorm van de 

European Cup Duo-Games te organiseren.

Het is een vernieuwend concept met live muzikale ondersteuning en 

nog meer spannende nieuwe innovaties. Het is dé plek voor alle Duo-Games atleten.

Wij hopen oprecht dat u zult genieten van de Nederlandse gastvrijheid en er ook een goede 

tijd zult hebben met mooie en vriendelijke herinneringen.

Tot slot willen wij ook vooral de ouders/verzorgers van de jongere atleten bedanken voor alle 

steun en tijd die zij investeren in het Jiu-Jitsu. Wij zijn trots en dankbaar dat u zich bij onze Jiu-

Jitsu familie heeft aangesloten.

Met vriendelijke groet,

Robert Perc

JJEU voorzitter

ju-sports

VOORWOORD JJEU-PRESIDENT

MATSURU
WORLDWIDE MARTIAL ARTS BRAND

EUROPEAN CUP JU-JITSU



De Jiu Jitsu Duo Games is een spectaculaire techniekvergelijkende wedstrijdvorm. Vanuit het Jiu 

Jitsu zijn het Judo, Karate en Aikido ontstaan. Deze veilige wedstrijdvorm komt in een steeds 

grotere belangstelling te staan omdat er bijvoorbeeld vrijwel geen blessures bij kunnen 

ontstaan. Daarnaast zie je, in tegenstelling tot confrontatieve wedstrijdvormen, perfecte, 

realistische en razendsnel uitgevoerde judo, karate en aikido technieken. 

Duo-Games bestaan uit een aantal categorieën en klassen.

Categorieën: Mannen – Vrouwen – Mix

Starters: Geboortejaren 2008 / 2009 / 2010

Cadetten(-14): Geboortejaren 2006 / 2007

Aspiranten : Geboortejaren 2002 / 2003

Junioren: Geboortejaren 1999 / 2000 / 2001

Volwassenen: Geboortejaren voor 1-1-1998 

Wat wordt er uitgevoerd door de duo's op een tournooi als dit?

Serie A Serie B Serie C

Starters 3 technieken 3 technieken        Eigen keuze

Cadetten 3 technieken 3 technieken        Door scheidsrechter

Aspiranten 3 technieken 3 technieken 3 technieken        Door scheidsrechter

Junioren 3 technieken 3 technieken 3 technieken        Door scheidsrechter

Senioren 3 technieken 3 technieken 3 technieken        Door scheidsrechter

Realistische gevechtssituaties

Tijdens een Duo Games wedstrijd zie je twee duo’s die verschillende, realistische gevechtssituaties 

laten zien. De matscheidsrechter geeft aan welke aanval er moet worden ingezet door het duo die op 

dat moment op de mat (tatami) staat. Zij voeren deze aanval uit gevolgd door een verdediging met een 

in het Jiu Jitsu gebruikelijke techniek. De uitvoering moet precies, snel en logisch zijn. Dit is wat er voor 

zorgt dat het op een gevecht lijkt, zonder dat er iemand gewond raakt. 

De juryleden geven punten op basis van nauwkeurigheid, snelheid, logische en algehele uitvoering. Van 

alle series vormen het aantal behaalde punten een totaal. Dit totaal bepaalt welk duo de wedstrijd 

uiteindelijk zal winnen.

Categorieën en klassen

Cadetten(-16): Geboortejaren 2004 / 2005

(-18)

JIU JITSU DUO GAMES, WAT IS DAT?
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MEDEMBLIK RIJK AAN VERHALEN

EUROPEAN CUP JU-JITSU

Met groot genoegen heet ik u als Jiu-Jitsu liefhebber van harte welkom bij de European Cup Duo Games 

2019 in de gemeente Medemblik. Wat fantastisch dat dit prachtige evenement nu al voor de tweede 

keer in onze gemeente wordt georganiseerd. Ik ben er trots op dat dat ook volgend jaar weer het geval 

zal zijn. 

De European Cup is een van de vele evenementen op het gebied van topsport die bij ons plaatsvinden. 

Want naast Jiu-Jitsu zijn we blij dat we ook gastheer zijn van internationale zeilevenementen 

(bijvoorbeeld de Medemblik Regatta) en evenementen op het gebied van handbal, skeeleren, schaatsen 

en tientallen individuele topsporten. 

Medemblik is topsport! Maar naast topsport blijft ook breedtesport belangrijk. Want iedereen heeft het 

recht om gezond op te groeien. En dan zijn topsport en de helden die de topsporten beoefenen een 

bron van inspiratie om zelf ook actief te zijn of te worden. 

Ik nodig u van harte uit om te genieten van de sport, maar ook van al het 

andere moois dat Medemblik te bieden heeft. Medemblik staat bekend om 

haar gezellige haven en het prachtige historische centrum met vele huizen 

en gebouwen uit de 16e en 17e eeuw. 

Ik wens u veel succes en plezier!

Joset Fit

Wethouder sport van de gemeente Medemblik. 

RIJKAANVERHALEN.NL
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NIET ZOMAAR EEN EVENEMENT,

IT´S PRICELESS.

Dive
We tillen het naar een hoger niveau. 

Het moet niet alleen een evenement zijn voor de 

deelnemers maar zeker ook voor de toeschouwers en 

iedereen die er bij betrokken is. Dat is waarom René 

Lenting en Raymond Dreesen van DIVE Music muziek 

gecomponeerd hebben speciaal voor de European 

Cup Jiu Jitsu. Tijdens het hele tournooi zullen zij dit 

dan ook live ten gehore brengen.

P-S-L
Om er zeker van te zijn dat de muziek wordt gehoord 

en de deelnemers op best mogelijke manier aan de 

toeschouwers worden voorgesteld hebben wij P-S-L 

(Pieter Sound Light) gevraagd om ons te helpen met 

licht en geluid.

Pieter heeft deze uitdaging aangenomen en hij zorgt 

ervoor dat iedere Jiu Jitsuka de mat betreedt als een 

superster.

Vloer Utrecht
De keuze voor uw nieuwe vloer eindigt bij Vloer Utrecht!

?Goede service

?Keuze uit een ruim assortiment

?Scherpe prijzen en mooie acties

?Veel vloeren gratis geplaatst

?Als eerste de nieuwste trends.

?Meer dan 25 jaar ervaring

?Afspraak is afspraak.

Shi-Sen-Do Consulting
Shi-Sen-Do Consulting heeft alle verbindingen gelegd 

om dit sportevenement tot een evenement voor 

iedereen te maken. Shi-Sen-Do Consulting werkt op 

basis van de “de kracht van verbinden”. De cohesie 

tussen iedereen betrokken bij dit evenement maakt 

ons allemaal enthousiast. En dat maakt ons allemaal 

winnaars.

www.rmdworkshops.nl

Licht- & Geluidtechniek

VLOER LAMINAAT
PVC

PARKET

WWW.VLOERUTRECHT.NL



EUROPEAN CUP JU-JITSU

Één van de doelstellingen van de gemeente Medemblik in 

het kader van Topsportbeleid is de verbinding creëren met 

de samenleving en de breedtesport. Met de organisatie 

van de European Jiu Jitsu Duo Games is hier volledig vorm 

aan gegeven middels twee initiatieven;

?Het Budo on Tour programma

?Ondersteuning van de Miranda Mania

De keuze van de gemeente Medemblik om zich te 

verbinden aan deze European Cup had te maken met 3 

aspecten;

?Het is een veilige wijze van beoefening van 

zelfverdedigingskunst;

?Het is gebaseerd op de morele code van het Budo (met 

een hoge opvoedkundige waarde)

?Het is een vorm van sportbeoefening die zeer 

aantrekkelijk kan worden gemaakt voor publiek

Alle doorgevoerde innovaties (o.a. live muziek, 

professionele belichting) bleken in 2018 een schot in de 

roos en inmiddels is deze European Cup trendsettend in 

Europa. Aan de editie van 2019 doen

90 duo’s / 180 top atleten mee met o.a. Europees en Wereldkampioenen.

Maar onze ambitie gaat verder, wij willen mensen enthousiast en bewust laten bewegen. 

Daarnaast willen wij scholieren ook kennis laten maken met de Morele code van het Budo. In 

Europa spreken wij vaak over “vechtsport” maar dit is een volstrekt verkeerde definitie. Een 

veel (betere) term is “zelfverdedigingskunst”. Goede Jiu Jitsu, Judo, Karate en Aikido scholen 

werken vanuit een morele code die ook zeer geschikt is binnen het onderwijs.

Shi-Sen-Do consulting heeft inmiddels een ruime ervaring met dergelijke programma’s. Zij 

verzorgen ook Masterclasses in 

het bedrijfsleven voor o.a. 

managers die werken op het 

allerhoogste strategische niveau. 

Ook heeft deze organisatie een 

uitgebreide pilot gedraaid op 

scholen waarbij de opbrengsten 

volledig ten goede kwamen aan 

de Miranda Mania. De leerlingen 

die hebben meegedaan op “De 

Dijk” waardeerden de Clinics met 

een 9.

BUDO ON TOUR PROGRAMMA
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De Miranda Mania organisatie zet zich 

in voor gedegen (melanoom) kanker 

onderzoek en zij ondersteunen ook 

nog andere goede doelen. Het credo 

van deze organisatie is “Sporten voor 

Goede Doelen”.

Nu de European Cup Jiu Jitsu haar 

waarde heeft bewezen gaat er 2019 – 

2020 een groot scholenprogramma 

draaien met de naam “Budo on Tour”. 

Op alle 23 scholen in de gemeente 

Medemblik zullen clinics worden 

verzorgd met een grote meerwaarde 

voor de scholieren. De scholieren krijgen ook gratis toegang bij deze European Cup zodat zij 

ook kennis kunnen maken met sporters op het allerhoogste wereldniveau.

Dit is ook hetgeen Wethouder Joset Fit voor ogen had toen zij het 4-jaren contract met de 

Europese Ju-jitsu Federatie had getekend.

Naast het binnenhalen van een groot en internationaal sportevenement moest ook een 

meerwaarde worden gecreëerd voor de gemeenschap. Met de ontwikkeling van het Budo on 

Tour programma en de link met de Miranda Mania is deze cirkel nu rond.

Het Budo on Tour programma kan worden aangeboden aan scholen door de samenwerking 

met de volgende maatschappelijke partners;



EUROPEAN CUP JU-JITSU

COMPETITIE REGELS

Artikel 7. Materiaal

a. Het secretariaat bestaat uit minimaal 2 personen.

b. De deelnemers mogen een zachte stok en rubber mes gebruiken. De stok 

moet tussen de 50 cm en 70 cm lang zijn.

Artikel 8. Categorieën

a. Een koppel mag worden geformeerd zonder enige beperking, zoals 

gewicht of graduatie.

b. De volgende categorieën worden onderscheiden: Mannen, 

Vrouwen, Mixed.

Artikel 9. Criteria van beoordeling

a. De jury kijkt naar en beoordeelt op de onderstaande criteria:

   1. Krachtige aanval 4. Effectiviteit 7. Variatie

   2. Realiteit 5. Houding

   3. Controle 6. Snelheid

b. De aanval en eerste gedeelte van de verdediging moeten het grootste deel 

van de score bepalen.

c. Atemi moeten krachtig en gecontroleerd worden uitgevoerd op een 

natuurlijk manier, met inachtneming van het mogelijk vervolg.

d. Worpen en neerhaaltechnieken moeten een goede balansverstoring 

bevatten en doeltreffend worden uitgevoerd.

e. Klemmen en verwurgingen moeten op een duidelijke en correcte 

manier aan de jury worden getoond, met aftikken van Uke.

f. Zowel de aanval als de verdediging moeten op een technische 

correcte en realistische manier worden uitgevoerd.

a. Het JJIF Duo System is gericht op de presentatie van verdediging een deelnemer tegen de aanvallen 

van een deelnemer van hetzelfde team. De aanvallen zijn verdeeld in 3 series van 4 aanval (soorten):

     Contact aanvallen (pakkingen, omvattingen en nekomstrengelingen).

     Stoten, slagen en trappen.

     Gewapende aanvallen.

b. Elke aanval moet voorbereid worden met een vooraanval zoals duwen, atemi, trekken (de 

vooraanval moet worden uitgevoerd door de aanvaller).

c. Elke aanval kan rechtshandig of linkshandig worden uitgevoerd, zijnde vrije keuze van het team.

d. De verdediging is volledig de keuze van de verdediger, alsook de betreffende rol of rolwisseling van 

aanvaller en verdediger, alsook de positie van de voeten (de rolwisseling van verdediger en aanvallen 

mag ook gedurende één serie).

e. De matscheidsrechter (MR) trekt drie aanvallen van elke serie. Het andere duo voert dezelfde 

aanvallen uit maar in een andere volgorde op aangeven door de MR.

f. Bij de eerste aanval van elke serie heeft Tori (verdediger) de jury aan de rechterzijde, daarna is de 

aanvalszijde vrij.

g. De score van de presentatie wordt door de jury gegeven na elke serie. Op commando “Hantei” van 

de MR houden de juryleden het scorebord boven het hoofd.

h. Indien nodig geeft de MR de incorrecte aanvallen aan door middel van het bijbehorende gebaar en 

zegt het nummer van de verkeerde aanval.

i. Wanneer hetzelfde koppel moet strijden in aansluitende wedstrijden is een hersteltijd van maximaal 

vijf minuten toegestaan tussen de twee wedstrijden.

Bij de European Cup Duo Games staat alles in het teken van de sporters.

Elke deelnemer is voor ons al een echte winnaar en zij krijgen daarom allemaal een uniek aandenken mee naar huis.

In elke categorie werken wij verder toe naar een "Grand Finale".

De nummers 1 en 2 in elke poule komen in een finale uit tegen elkaar die wij spetterend in beeld zullen brengen.



11

COMPETITIE REGELS

Artikel 13. Niet opkomen en terugtrekken

a. De beslissingen “Fusen-Gachi ( winnaar door “niet 

opkomen”) wordt gegeven door de MR aan het 

deelnemende duo wiens tegenstander niet komt opdagen 

nadat hun tegenstanders 3 keer is opgeroepen over een periode 

van minimaal 3 minuten. De winnaar krijgt 12 punten, het duo dat 

niet is komen opdagen krijgt geen punten.

b. De beslissing “Kiken-Gachi” (winnaar door “terugtrekken”) wordt gegeven 

door de MR aan het deelnemender duo wiens tegenstanders zich 

terugtrekken tijdens de wedstrijd. De winnaar krijgt 12 punten en het duo dat 

zich terugtrekt krijgt geen punten.

Artikel 14. Blessure, ziekte of ongeval

a. Als een blessure, ziekte of ongeval zich voordoet heeft het actieve duo het 

recht op maximaal 2 minuten blessuretijd ( de totale blessuretijd per duo per 

wedstrijd is 2 minuten).

b. Indien een duo niet in staat is om door te gaan na een blessure, wordt 

“Kiken-Gachi” toegekend aan het andere duo.

Artikel 15. Teamcompetitie

Teamcompetitie is toegestaan. De regels zijn hetzelfde als voor de individuele 

competitie.

Artikel 10. Wedstrijdverloop

a. De s staan met de gezichten naar elkaar toe in het midden van de wedstrijdruimte op ongeveer 

2 meter afstand van elkaar. Het eerst opgeroepen  (duo 1) draagt rode banden en staan aan de 

MR’s rechterkant. Het tweede  (  2) draagt blauwe banden. Op aangeven van de MR maken de 

s eerst een buiging naar de MR en dan naar elkaar. Duo 2 verlaat de wedstrijdruimte en neemt 

plaats op de veiligheidsruimte.

b. De wedstrijdstart wanneer de MR de eerste aanval aankondigt door het nummer van de aanval en 

dit begeleid door het correcte handgebaar.

c. Na het beëindigen van serie A knielen de deelnemers van  1 en nemen hun score in ontvangst. 

Vervolgens verlaten zij de  en nemen zij plaats op de veiligheidsruimte. Duo 2 toont 

ook de serie A en ontvangt een score. Duo 2 start met serie B en krijgt daarvoor een score, daarna 

demonstreert  1 serie B en krijgt daarvoor een score. Duo 1 begint met serie C en  2 volgt.

d. Na demonstratie van de laatste serie door het laatste  is de wedstrijd afgelopen. Beide s 

nemen, op aangeven van de MR, dezelfde positie in als bij de aanvang van de wedstrijd. De MR vraag 

het secretariaat naar de winnaar en wijst deze aan met de hand en door het vermelden van de 

bandkleur.

e. Als het aantal punten van beide gelijk is (“Hikiwake”), vervolgt de wedstrijdserie totdat er een 

winnaar is. Het  met de blauwe band begint met serie A.

f. Nadat de MR de winnaar heeft aangewezen laat hij/zij beide s een buiging naar elkaar maken en 

vervolgens een buiging naar de MR.

Artikel 11. Het puntensystem

a. De punten worden gegeven van 0 tot en met 10 (met 1/2 punt interval).

b. De hoogste en laagste score worden verwijderd.

duo’

duo

duo duo

duo’

duo

wedstrijdruimte

duo duo

duo duo’

duo’s 

duo

duo’

Artikel 12. Jury

De jury bestaat uit vijf scheidsrechters met een geldige duo licentie.

JBN Ju-Jitsu wedstrijdreglement Duo-System.
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VOORWOORD JBN
Beste sportvrienden!

Het doet mij veel genoegen u uit te nodigen voor de tweede Europa Cup van 

ons continentaal kampioenschap in het Duo-system. De Duo-Games wordt 

ondersteund vanuit de jaarlijkse algemene vergadering van het JJEU (Ju-

Jitsu European Union). Het jaar 2019 zit vol nieuwe activiteiten voor 

Europa, deze Europa Cup in DUO-Games is er daar één van.

Ik hoop dat een positieve benadering, geduld en goed bestuur betere 

voorwaarden zullen opleveren voor onze Ju-Jitsu atleten en dat hun 

prestaties in de toekomst beter zullen worden erkend. De Ju-Jitsu 

Europese Unie en de Judo Bond Nederland hebben het voorrecht om de 

organisatie van deze Europa Cup toe te kunnen vertrouwen aan de bekwame 

organisatie van onze sportvrienden in Medemblik. Zij werken samen met TEAM 

Medemblik en er is volledige steun vanuit de gemeente Medemblik. Het evenement zal 

plaats gaan vinden in de deelgemeente Wognum.

Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om het team van Budoschool Shi-Sen-Do uit Opperdoes, de 

supporters, sponsoren en partners te bedanken voor de organisatie. Het is altijd mooi om getuige te mogen 

zijn van de verbinding en het belang van sport op de omgeving. Naast de promotie is er effect op educatie 

en de opbouw van onderlinge vriendschappen.

Hierbij ook mijn complimenten aan de heer en mevrouw Takken voor hun team. De aanpak is professioneel 

met een effectieve respons. Zij hebben met zeer veel passie en enthousiasme geïnvesteerd in het Ju-Jitsu en 

in het bijzonder het Duo-System, met tot gevolg een Europa Cup in Duo-Games in 2019.

Ik wens een ieder een prettig verblijf en blijf bewust van het feit dat winnen leuk is, maar dat deel uitmaken 

van een Europa Cup al een beloning op zich is. Wees trots op jezelf en wees trots om deel uit te maken van 

de Ju-Jitsu wereld.

Ik heet u van harte welkom in Medemblik!

Rick Frowyn

Secretaris-generaal JJEU

Bestuurslid JBN
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“DE BOEIER” SPORTPRIJZEN

MARCEL KOUWENBERG FOTOGRAFIE

info@fam-kouwenberg.nl

evolutionary audio solutionsTM
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PROGRAMMA

SCHEDULE
Friday, april 5th, 2019

23.00 h. Final soundcheck & lighting line up

Saturday, april 6th, 2019

07.00 h. Last instructions to all volunteers & project management

07.30 h. Registration last participants/

08.15 h. Registration closed

08.15 h. – 08.30 h. Draw

09.00 h. – 09.15 h. Opening ceremony

09.30 h. – 12.30 h. Preliminary round

12.30 h. – 13.15 h. Break & Demonstration

13.15 h. – 15.00 h. Last Preliminary round

15.00 h. – 16.00 h. Finals

16.00 h. – 17.00 h. Price excellence ceremony

18.00 h. – 19.30 h. Dinner buffet / Volunteers – Referees – Officials

19.00 h. – 21.30 h. Registration participants & personal photoshoot

photoshoot

Programma onder voorbehoud.

De definitieve tijd volgt op de wedstrijddag zelf.

Vrijdag 5 april 2019

19.00 - 21.30 uur Registratie deelnemers & persoonlijke fotoshoot

23.00 uur Generale soundcheck & licht line up

Zaterdag 6 april 2019

07.00 uur Laatste instructies voor alle vrijwilligers & project management

07.30 uur Registratie laatste deelnemers/fotoshoots

08.15 uur Registratie gesloten

08.15 – 08.30 uur Loting

09.00 – 09.15 uur Openingsceremonie

09.30 – 12.30 uur Voorronden

12.30 – 13.15 uur Pauze & demonstratie

13.15 – 15.00 uur Laatste voorronden

15.00 – 16.00 uur Finales

16.00 – 17.00 uur Prijs uitreiking

18.00 – 19.30 uur Diner-buffet / voor vrijwilligers, 

scheidsrechters en wedstrijdleiding



TEAM Medemblik is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het Medemblikse 

topsportbeleid. Als kleine, slagvaardige 

organisatie ondersteunen wij de lokale 

topsport bij het realiseren van de 

ambities en doelstellingen uit de 

gemeentelijke sportnota.

TEAM Medemblik

www.teammedemblik.nl

Mir d Maan a nia

s oSport  f r charities

mirandamania.nl

PROUD SUPPORTER OF
EUROPEAN CUP JU-JITSU

De Stichting MirandaMania zet zich in voor goede 
doelen door organisatie van sportieve evenementen. 
De opbrengsten en donaties worden gebruikt voor 
goede doelen. 
Het uitgangspunt is, dat er zoveel mogelijk geld naar 
de goede doelen gaat. 
De stichting Melanoom is één van de vaste goede 
doelen. 

MATSURU
WORLDWIDE MARTIAL ARTS BRAND

ALKEMA KWEKERIJEN ermeulenVSchildersbedrijf
sinds 1865
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