
Judo Zuidland-Heenvliet 

Bernisse-beren judotoernooi 

(informatie in alleen bestemd voor leden van Judoclub Paddepad) 

Het Bernisse Berentoernooi wordt voor de achttiende  keer georganiseerd. Met Judoclub Paddepad willen we met 

een aantal judoka’s naar dit toernooi gaan. Het is voor jongens en meisjes van 4 tot en met 13 jaar. Verder is het een 

recreatief toernooi, waarbij naast gewicht en leeftijd ook, indien mogelijk, een indeling zal plaats vinden naar de 

kleur band en gevorderdheid.  

Let op: het is een recreatief toernooi, dus niet voor wedstrijdjudoka’s, met veel poules en iedereen heeft prijs. 

Maximaal kunnen wij 500 kinderen inschrijven.   

datum   5 oktober 2019 

plaats   Zuidland sporthal Drenkwaard  

adres   Molendijk 21 b  

jbn nr.   JBN2017-0129  

inschrijfgeld  € 8,50  

entree   € 2,00 (kinderen tot en met 12 jaar gratis)   

De indeling van de klassen zal geschieden aan de hand van de leeftijd en op basis van het werkelijk gewicht. Controle 

hiervan zal bij de weging plaatsvinden aan de hand van het judopaspoort. Op het inschrijfformulier vragen wij ook 

het niveau, een ‘koka’ staat voor een beginnende judoka zonder wedstrijdervaring, een ‘yuko’ voor een judoka met 

enige wedstrijdervaring en een ‘wazari’ voor een judoka met wedstrijdervaring.   

Voorlopige indeling (de definitieve indeling ontvangt u uiterlijk 10 dagen voor het toernooi):  

Groep: Weging: Aanvang wedstrijden: 
1: jongens 10 – 11 jaar 07.45 uur-08.30 uur 09.00 uur 
2: jongens 8 – 9 jaar 09.30 uur-10.15 uur 10.45 uur 
3: jongens en meisjes 4 – 5 jaar 12.15 uur-12.45 uur 13.15 uur 
4: jongens en meisjes 6 – 7 jaar 13.00 uur-13.30 uur 14.00 uur 
5: meisjes 8 – 11 jaar 14.15 uur-14.45 uur 15.15 uur 
Leden van judoclub Paddepad kunnen tot  uiterlijk 20 september 2019  zich inschrijvingen  via de website van onze 

club.  Inschrijfgeld overmaken naar NL03 INGB 00052818 10 t.n.v.  Hr. W L Kouijzer bij mededeling graag inschrijfgeld 

met naam judoka en toernooi  vermelden. 

Gewichtswijzigingen kunnen per email doorgegeven worden tot en met zaterdag 28 september. Wij hopen 
hiermede op de dag zelf het aantal overschrijvingen te beperken. 

Ook dit jaar hebben we op het Berentoernooi weer een clubcompetitie. Elke deelnemende vereniging zal 
voorafgaand aan het toernooi gevraagd worden een aantal deelnemers te selecteren. Op basis van het 
resultaat van deze deelnemers zal vervolgens bepaald worden welke vereniging de clubcompetitie wint en 
dus de wisselbeker mee naar huis neemt. 

 

                                                                           


