
 Alexander Slapen judotoernooi 

 

 
(onderstaande informatie is alleen bestemd voor Judoclub Paddepad leden) 

 
Namens Stichting Randori nodigen wij u graag uit voor ons Alexander Slapen judotoernooi op zaterdag 9 
november 2019. Het toernooi is toegankelijk voor de uitgenodigde sportscholen en verenigingen.  De 
inschrijving sluit bij 120 aanmeldingen.  
 
Het betreft een kleinschalig judotoernooi voor de beginnende en recreatieve judoka waarbij er bij de 
indeling gelet wordt op graduatie, leeftijd, gewicht en kunde (W=geen tot weinig M=matig V=veel). 
 
Het doel is om de kinderen in een comfortabele omgeving ervaring op te laten doen met het judoen 
van wedstrijden. Hier hoort winnen en verliezen bij waar de judoka’s mee om moeten leren gaan.  
 

Locatie  Dojo Randori 
   Henry Dunantplein 15, 3286 XG Klaaswaal 
   3286 XG Klaaswaal 
 

Deelname is mogelijk voor jongens en meisjes vanaf 4 tot en met 12 jaar tot met de groene band JBN 
systeem. 
 
Wij proberen om jongens en meisjes apart in te delen. Indien het niet anders kan plaatsen we jongens en 
meisjes samen in een poule.  
 
Wedstrijdreglement   Volgens JBN jeugd reglement. 
 
Wedstrijdsysteem   Poulesysteem tot max. 6 judoka’s.  
 
Indeling   De judoka’s worden behalve naar leeftijd, gewicht en graduatie ook, zoveel 

als dit mogelijk is, ingedeeld naar wedstrijdervaring.  
    
Wedstrijdbanden Tijdens het toernooi worden de rode en witte wedstrijdbanden gedragen.  

  
Inschrijfgeld  € 9,-- per judoka. Inschrijfgeld overmaken naar NL03 INGB 00052818 10 

t.n.v.  Hr. W L Kouijzer bij mededeling graag inschrijfgeld met naam judoka en 
toernooi  vermelden. 
. 

 
Weeg- en aanvangstijden Wij verzoeken u het juiste gewicht van de judoka te vermelden. Bij twijfel 

wordt er door de organisatie ter plaatse gewogen.  
  
 Om 9:00 willen wij starten met het eerste blok en beginnen wij met de 

jongere judoka’s. Rond 11:00 starten we met het tweede blok en om 13:00 
de laatste. Afhankelijk van de grootte van de groepen kan dit nog 
veranderen. De definitieve indeling ontvangt u 1 week van te voren. 

 
Prijzen Voor elke categorie is er een 1e, 2e en 3e prijs, en ook de andere  
 deelnemers ontvangen een aandenken. 

Ook hebben wij aanmodigingsprijzen te vergeven aan die kinderen die een 
extra zetje in de rug kunnen gebruiken. 
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Sluitingsdatum De inschrijvingen dienen uiterlijk 28 Oktober 2019 via de website van 
Judoclub Paddepad te zijn gedaan. 

  
Stichting Randori 
e-mail: marcel@randori.nl 

  
Entreegeld Geen 
 
Communicatie Communicatie s.v.p. via de centrale contactpersoon van de  
 uitgenodigde sportscholen/verenigingen 
 
Schade  De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor de schade geleden door  
  ongevallen, diefstal etc.. Deelname en aanwezigheid is derhalve op eigen  
  risico. 
 


