
Kabuto herfsttocht 11 november 2021 

vertrek tussen 13:30 en 14:00 (duur ±2uur) 

    Deelname gratis – verzekerd door  

               Vooraf aanmelding noodzakelijk! 

 
Onze jaarlijkse familie- en vriendenhappening zit dit jaar in een spannend herfstjasje. 

Het doel is nog steeds om jouw familie en vrienden onze sport te leren kennen op een leuke, speelse manier. 
Hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren, hen kennis te laten maken met onze sfeer en uiteraard onze club een 
boost te geven met meer leden die de stap naar onze vereniging zetten. 

Hoe zit onze herfsttocht in elkaar? 

Op 11 november kom je met je vrienden en familie naar een nu nog geheime startlocatie. (wel ergens op 
grondgebied Waasmunster ! ) 

Daar krijg je een zak met voorwerpen die je onderweg nodig zal hebben. 

In de zak zit ook het plattegrond met het parcours. Ook geschikt voor kinderwagens/rolstoel/fiets. 

Op bepaalde punten vind je de opdrachten. Bij sommige ervan zal je de spullen uit de zak nodig hebben om 
deze te kunnen uitvoeren. Andere voorwerpen moet je onderweg verzamelen. 

Heb je het ganse parcours afgelegd, dan wacht jou alvast een “warme” beloning bij aankomst ! 

En om jullie extra aan te moedigen loven we een prijs uit aan het ju jitsu-lid en zijn/haar familie,  
met de origineelste foto / tekening / beschrijving van de gedane opdrachten langs de route. 

Praktische organisatie 

• Je schrijft vooraf in (zoals andere jaren).  
Zo kunnen we het juiste aantal pakketten (herfsttassen) aanmaken. 

 

• Bij inschrijving vermeld je de namen en de leeftijd van de deelnemers en per groepje ook een e-mail / 
telefoonnummer. (registratie) geef dit door ten laatste dinsdag 9 november. 
 

• Wat breng je zelf mee op 11 november? 
o Een smartphone / fototoestel / blad papier met pen of potlood 
o Regenkledij bij regen  

o Goed humeur 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Bob Waterschoot - Marleen De Craecker  
052 47 26 66 (B&M) – 0485 95 48 47(M) – 0456 20 12 65(B) – 0476 38 11 30 (T) 
kabuto@skynet.be 

Shindõ Ju Jitsu: Compleet – Effectief – Innovatief - Realistisch 

 

mailto:kabuto@skynet.be


 

Inschrijvingsformulier afgeven ten laatste 9/11 of  

mailen naar kabuto@skynet.be  

Kabuto herfsttocht 11 november 2021 
 

Naam en voornaam Kabuto-lid ……………………………………………………………………..…………………….. 

e-mailadres : …………………………………………………………………... gsmnr ………………………………………. 

Nodigt uit : 

1. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

2. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

3. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

4. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

5. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

6. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

7. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

8. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

9. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

10. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

11. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

12. Naam en voornaam :………………………………………………………………… leeftijd : …………………. 

Bij inschrijving wordt de vertreklocatie medegedeeld  

Duur traject wordt geschat op max 2 uur 

 

 

 
Vermits dit een sportpromotionele activiteit betreft, zijn alle deelnemers gratis verzekerd via : 
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