
 
 

INSTAPTOERNOOI ZATERDAG 17 SEPTEMBER  2022 

 
Op zaterdag 17 september is het eerste Instaptoernooi van het nieuwe seizoen in Vianen. 
 
De Instaptoernooien zijn bedoeld om beginnende judoka’s op speelse wijze kennis te laten 
maken met de wedstrijdsport. Het Instaptoernooi zal zijn in Sportcentrum Helsdingen.  

 
 Wat houdt een instaptoernooi in? 

 Iedere keer dat een judoka aan dit toernooi meedoet, krijgt hij/zij 10 bonuspunten. 

 Bij iedere gewonnen wedstrijd worden hier de wedstrijdpunten bij opgeteld. 

 Deelnemers kunnen meedoen t/m oranje band (dus nog geen groene band) en 
het puntenaantal gaat naar 300 punten.  

 Iedere judoka krijgt per keer dat hij/zij deelneemt een herinneringsvaantje. 
 

JBN-lidmaatschap 
Bij de eerste keer dat de judoka deelneemt aan het instaptoernooi hoeft hij/zij nog geen lid te 
zijn van de Judo Bond Nederland. Vanaf de tweede keer wordt er gecontroleerd of de judoka 
wel lid is en een JBN-paspoort heeft. De kosten voor deelname aan deze wedstrijden zijn: 
 € 5,00. 
 
GEBOORTEJAREN   WEGING   AANVANG 
           
2015 en 2016       12.00 uur - 12.30 uur  13.00 uur 
2014     13.00 uur - 13.30 uur  14.00 uur 
2013     14.00 uur - 14.30 uur  15.00 uur 
2011 en 2012    15.00 uur - 15.30 uur  aansluitend 
 
Inschrijven voor deze wedstrijden kan door middel van onderstaand strookje,  
vóór vrijdag 2 september 2022 in een gesloten envelop met € 5,00 inschrijfgeld in te 
leveren bij de train(st)ers of bij onze wedstrijdsecretaris: Wim Colin, Ravelijnstraat 63, 4102 
AH  CULEMBORG, telefoon: (0345) 52 08 07 /(06) 21462248 of e-mailadres: 
wim.colin@planet.nl.  
 
De gegevens kunnen ook geapped worden maar dan naar 06-31911153.  
 
Wilt u de vijf euro  liever overmaken dan kunt u Wim Colin een berichtje sturen 
 
NAAM:      KOSTEN DEELNAME: € 5,00 
GEBOORTEDATUM:   TELEFOONNUMMER: 
GEWICHT:     KLEUR BAND / SLIP: 
INSCHRIJVEN VOOR:     Vrijdag 2 september 2022 

E-MAILADRES:       

Mocht uw kind nog niet  zo lang op judo zitten, dan wordt geadviseerd om nog niet 
aan deze wedstrijden deel te nemen. Twijfelt u of het toernooi iets voor uw kind is, 
neem dan contact op met de train(st)ers. Zij kunnen beoordelen of uw kind aan dit 
toernooi toe is.  
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