
                                                 

HAPPY JUDO KIDS TOERNOOI 
(deze informatie in speciaal voor judoclub Paddepad leden) 

Het toernooi is bedoeld voor de recreatieve Judoka 6 t/m 12 jaar met weinig of geen 
wedstrijd ervaring!  
Bij dit toernooi worden er punten gespaard. Bij 20, 50 en 80 punten krijg je een certificaat 
met een bronzen,  
zilveren respectievelijk gouden medaille.  
Bij elk toernooi worden de eerder behaalde punten erbij opgeteld. 
Het is dus geen probleem als een Judoka een keer een toernooi overslaat.  
De punten worden ook in het volgende seizoen meegenomen.  
De Judoka’s kunnen dus instromen wanneer zij dat willen.  
Ter plekke kan er worden ingeschreven onder betaling van € 5,- per keer per deelnemer. 

Judoclub Paddepad leden schrijven zich in via de website van Judoclub Paddepad en er zal 
centraal worden betaald. Minimaal 1 week van te voren aanmelden en betalen. 

Inschrijfgeld: € 5,00 per judoka overmaken naar NL03 INGB 0005 2818 10 t.n.v.  Hr. W L 

Kouijzer. Bij mededelingen naam judoka en toernooi invullen. Leo verzorgd de 

centrale inschrijving. 
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Waarom doe je mee? 

• Omdat je het leuk vind om te Judoën en  1x per maand op zaterdag middag extra wil oefenen. 

• Je wil erachter komen of je er aan toe bent om aan andere wedstrijdjes mee te doen. 

• Een competitie samen met andere clubs bij jou in de buurt. 

• Voor beginnende en recreatieve Judoka’s. 

• Om jeugd Judoka’s kennis te laten maken met het doen van Judo wedstrijden. 

• Het streven is om iedere Judoka 4 a 5 partijtjes van 2 minuten te laten Judoka’s. 

• Er zijn 2 categorieën 6-8 jaar, 9-12 jarige. 

Elke wedstrijd duurt altijd 2 min. 

• Bij het Happy Judo Kids  Toernooi Judo je de volle wedstrijdtijd van 2 min. 

• Wanneer je bent geworpen sta je op en gaat het partijtje gewoon verder. 

• De wedstrijd wordt geleid door een waarnemer die geen punten of straffen geeft,  
maar er voor zorgt dat het partijtje eerlijk en veilig verloopt. 

• Bij een houdgreep houdt de waarnemer andere Judoka’s uit de buurt en telt tot 10, waarna beide 
Judoka’s opstaan en het partijtje kunnen voort zetten. 

Punten telling. 

• Een gewonnen partij levert 3 punten op 



                                                 
• Een gelijk spel, beide Judoka’s 2 punten. 

• Een verloren partij 1 punt. 

Je besluit samen wie er heeft gewonnen 

• Alle wedstrijden beginnen en stoppen tegelijkertijd. 

• Wanneer de Judoka’s klaar staan om te beginnen steekt de waarnemer een arm in de lucht. 

• Zodra alle waarnemers hun arm in de lucht hebben, geeft de wedstrijdleiding een centraal signaal 
(gong) en kan de wedstrijd beginnen. 

• Na 2 min word er weer op de gong geslagen en stoppen alle wedstrijdjes te gelijk. 

• Na afloop gaan beide Judoka’s naar de wedstrijdtafel om te vertellen wie er heeft gewonnen. 

Wanneer en Waar: 

• 24 sep 2022       Budo Hans Roos 

•    8 okt 2022       Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross 

• 12 nov 2022       Budo Hans Roos 

• 14 jan  2023        Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross 

• 11 mrt 2023       Budo Hans Roos 

•  8 april 2023       Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross  

• 20 mei 2023       Budo Hans Roos 

• 17 juni 2023       Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross 
 

Tijden: 
leeftijd 6 - 8 jaar   melden om 12:30 we starten om 13:00. 
Leeftijd 9 -12 jaar melden om 15.00 we starten om 15.30. 

Adressen:  
Budo Hans Roos Burgermeester Diepenhorstsingel 4, Oud- Beijerland. 
Sportschool Richard de Bijl en Chita Gross, Galileilaan 5, Spijkenisse. 

 


