
 
 

Open Waterlandse judo toernooi. 

 

(Onderstaande informatie is alleen voor Judoclub Paddepadleden) 

 

Op 17 November organiseert SV Kodokan het Open Waterlandse judo toernooi. 

Met ruim 450 deelnemers van meer dan 35 verenigingen is het open Waterlandse 
uitgegroeid tot een van de grootste toernooien in Noord-Holland. Dit toernooi is 
uitsluitend voor judoka’s met gele band of hoger. 

Nadat er 3 jaar geleden voor het eerst danpunten verdiend konden worden op dit 
toernooi moesten we voor het 50 jarig bestaan van de club toch weer met iets nieuws 
komen. Daarom zullen er dit jaar ook voor het eerst veteranen op de mat veschijnen. 
We zijn dan ook enorm trots dat 9-voudig wereld kampioen veteranen Hendrik-Jan 
Koppe heeft toegezegd, deel te nemen aan ons toernooi. 

Ook dit jaar zal het open Waterlandse gehouden worden in sporthal de Beuk te 
Purmerend. 

Adres: 
Van IJsendijkstraat 365 

1442 LB Purmerend 

Wedstrijdsysteem 

Wij hanteren het volgende wedstrijdsysteem. 

Pupillen A – poulesysteem 
Pupillen B – poulesysteem gevolgd door kruisfinales 
vanaf -15 – dubbele eliminatie bij meer dan 6 deelnemers per gewichtsklasse 

Bij de pupillen A en B wordt in principe in gemengde poules gejudood. Daar waar 
mogelijk zullen zo veel mogelijk meisjes poules gemaakt worden. 

Let op. Er kunnen uitsluitend judoka’s ingeschreven worden die minimaal in het bezit 
zijn van een gele band. 

Inschrijven 

Dit toernooi is officieel aangemeld en goedgekeurd door de JBN. Inschrijven is dan 
ook alleen mogelijk voor leden van de JBN. Bij de weging zal worden gecontroleerd 
op judopaspoort en een geldige judopas. Leden van judoclub Paddepad melden zich 
aan via de website van de club.De inschrijfkosten bedragen 11.50 per deelnemer. 
Inschrijfgeld overmaken naar NL03 INGB 00052818 10 t.n.v.  Hr. W L Kouijzer bij 
mededeling graag inschrijfgeld met naam judoka en toernooi  vermelden. 

 



 
 

Open Waterlandse judo toernooi. 

 

 De toegang voor de toeschouwers is gratis. 
 

Sluiting inschrijving  op 26 oktober of eerder indien het maximum aantal deelnemers 
is bereikt. 
Na de sluiting van de inschrijving kunnen er tot uiterlijk 4 november via de mail 
gewichtswijzigingen worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. Daarna is 
ompoulen alleen nog mogelijk op de wedstrijddag. De kosten daarvan bedragen 5 
euro. 

Website: https://openwaterlandse.svkodokan.nl/ 

https://openwaterlandse.svkodokan.nl/

