
Toernooideelname 2017 – 2018  

Voor meer informatie zie het volledige toernooirooster op 
http://www.judoschool.nl/Inschrijving_wedstrijden.php of wedstrijdsecretaris@judoschool.nl   
De kosten van het pakket kunnen worden overgemaakt naar rek. nr. NL 52 INGB 0007837072 t.n.v. PMB Roos 

 

Voor het seizoen 2017 - 2018 bieden wij drie toernooipakketten aan: 

 

Toernooipakket wedstrijdjudoka Full (kosten ca. € 80,-) 

- Deelname aan alle 8 toernooien van de maand en alle rondes van de 

minriRotscompetitie. 

- Deelname aan het Regiokampioenschap (voorronde NH kampioenschap) in de eigen 

leeftijdscategorie (pup A of B). 

- Bij al deze toernooien is een coach aanwezig. 

 

Toernooipakket Gevorderd (kosten ca. € 40,-) 

- Deelname aan de volgende 4 toernooien van de maand: Waterlandtoernooi zo 19 nov, 

Goederaardtoernooi za 20 januari, Amsterdam Judo Event zo 20 mei en Toradoshitoernooi 

zo 3 juni en alle rondes van de miniRotscompetitie. 

- Deelname aan het Regiokampioenschap (voorronde NH kampioenschap) in de eigen 

leeftijdscategorie (pup A of B). 

- Bij al deze toernooien is een coach aanwezig. 

 

Toernooipakket Beginner  (kosten ca. € 30,-) 

- Deelname aan de volgende 2 toernooien Goederaardtoernooi za 20 januari en 

Toradoshitoernooi zo 3 juni en alle rondes van de competitie. 

- Deelname aan 3 Amsterdamse ontwikkelingstoernooien voor judoka’s zonder 

wedstrijdervaring (en met maximaal de oranjeband). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijfformulier wedstrijdjudo Seizoen 2017 – 2018 
 

Naam (judoka):  

Geboortedatum:  

Kleur band en slippen:  

Gewicht (exact):  

Keuze pakket (omcirkelen wat je wilt):  Wedstrijdpakket Full / Wedstrijdpakket 

Gevorderd / Wedstrijdpakket Beginner 

Emailadres (ouder’s):  

Telefoonnummer (ouder’s):  

 
Dit formulier uiterlijk op 16 september inleveren bij Pieter of Patricia!! 

Toernooipakketten 2017 – 2018 
Judoschool van Heest/JCL 

Toernooi Datum Plaats Full Gevord Begin 

Regiokampioenschap 29 okt (pup B)/4 mrt (pup A) Zaandam x x   

Toernooi v/d maand oktober: Koegrastoernooi za 1 okt.  ’t Zand x 
 

  

Toernooi v/d maand november: Waterland zo 19 nov. Purmerend x x   

Toernooi v/d maand december: F. Odijktoernooi  za 2 dec. WB Duurstede x 
 

  

Ontwikkelingstoernooi regio Amsterdam zo 10 dec. Amsterdam     x 

Toernooi v/d maand januari: Goederaadtoernooi za 20 jan. Bodegraven x x x  

Toernooi v/d maand februari (meisjes): Hikari zo 4 feb. Zaandam x   

Toernooi v/d maand februari (jongens): Wijkse za 11 feb.  WB Duurstede x 
 

  

Ontwikkelingstoernooi regio Amsterdam zo 11 feb. Amsterdam     x 

Ontwikkelingstoernooi regio Amsterdam zo 15 apr. Amsterdam     x 

Toernooi v/d maand april: Open Flevolandse za 22 apr. (ovb) Lelystad x 
 

  

Toernooi v/d maand mei: Amsterdam Judo Event zo 13 mei Amsterdam x x  

Toernooi v/d maand juni: Toradoshi toernooi zo 3 jun Beverwijk x x x 

http://www.judoschool.nl/Inschrijving_wedstrijden.php
mailto:wedstrijdsecretaris@judoschool.nl

