
Vanentoernooi  
 
(informatie alleen bedoeld voor judoka’s van Judoclub Paddepad) 

De wedstrijden zijn bedoeld om jeugdige judoka’s enige 
wedstrijdervaring te laten opdoen. 
Bij elke wedstrijd ontvangen de judoka’s punten welke als volgt 
resulteren: 
Verlies=2 punten; Gelijk=3 punten; Bij winst: Koka=4 punten; Yugo=5 
punten; Wazari=6 punten en Ippon=7 punten, waarbij opgemerkt 
wordt dat alleen de hoogste score telt. 
Wanneer een Judoka 30 punten heeft gehaald krijgt hij een gele 
medaille,  bij 60 punten een oranje medaille, bij 90 punten een groene 
medaille, bij 120 punten een blauwe medaille, bij 150 punten een 
bruine medaille, bij 180 punten een zwarte medaille. 
Bij 220 punten dan krijgt hij/zij een bronzen medaille, bij 260 punten 
een zilveren medaille en bij 300 punten een gouden medaille. 
Alle punten blijven staan voor de volgende keer je begint dus niet telkens opnieuw. 
Zuivere wedstrijdduur bedraagt 2 minuten en wij laten de Judoka’s in pouleverband minimaal 4 wedstrijden spelen. 
 
Er zullen foto's en andere gebeurtenissen (data vanentoernooi) van de vereniging op de Facebook pagina van de 
vereniging komen te staan. https://www.facebook.com/BudoVerenigingHoogvliet 
 

Wanneer: zondag 8 december 2019 

Het programma is als volgt: 

 leeftijd Aanvang wedstrijden Weging 

5 – 7 jaar 09:30 09:00 - 09:20 

8 – 9 jaar 11:15 10:45 - 11:05 

10 – 15 jaar 13:30 13:00 - 13:20 

7-15 jaar gevorderde*      13:30 13:00 - 13:20 

 
*De groep voor gevorderden is voor judoka’s die al meer wedstrijd ervaring hebben en/of al een gouden medaille 

hebben behaald en verder willen sparen voor de bekers. 

Nieuw !!! 
Er is een nieuw groep toegevoegd aan de vanentoernooien speciaal voor gevorderden. Deze groep start om 13.30 
uur en is voor judoka’s die al een gouden medaille hebben gewonnen maar toch graag een partijtje willen blijven 
judoën op het vanentoernooi of judoka’s die al langer op judo zitten en beginner af zijn, dit is rond half groene band. 
Je kunt je hiervoor opgeven bij de balie op de dag zelf van het vanentoernooi. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon. (bij inschrijving te voldoen)  
De vereniging is niet aansprakelijk voor materiële schade of lichamelijk letsel. 
 
De plaats van het toernooi is; 
DE KORTE SPORT- EN GEZONDHEIDSINSTITUUT, Middenbaan Zuid 402 te Hoogvliet 
 
Leden van Judoclub Paddepad melden zich  aan via de website  www.judoclubpaddepad.nl  zodat we weten wie er 
gaan en we proberen dat er iemand de wedstrijden kan begeleiden of coachen. 
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