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 Beste Judovrienden,                                                                   
 
Judoclub Yoshi-Kwai vzw nodigt u hierbij uit om deel te nemen aan haar jeugdjudotornooi op 
zondag 1 februari 2015 . 
Het tornooi wordt gehouden in sporthal Luisbekelaar te 2140 Borgerhout. 
Deelname is voor alle judoka’s vanaf 7 jaar tot 18 jaar. 
Voor de judoka's van onze club is de deelname gratis, de anderen betalen € 5,00! 
Er worden die dag geen inschrijvingen meer aanvaard. Voor alle deelnemers is er een prijs. 
  

Geboortejaar Weging  Gewichtsklasse 
Pre tornooi 1: 2008/07/06 08:15 - 08:30 te bepalen naargelang de inschrijvingen 
Pre tornooi 2: 2005/04/03 08:30 - 08:45 te bepalen naargelang de inschrijvingen 
Pre tornooi 3: 2002/01/00 08:45 - 09:00 te bepalen naargelang de inschrijvingen 

2008 - 2007 09:30 - 10:00 idem 
2006 - 2005 10:30 - 11:00 idem 
2004 - 2003 13:00 - 13:30 idem 
2002 - 2001 13:45 - 14:15 idem 
2000 - 1999 14:15 - 14:45 Idem 

1998 - 1997 15:00 - 15:30 Idem 
 
Tijdens de weging dient men een geldig budo-paspoort te tonen.  / Na de weging houden de 
judoka’s zich klaar. 
 
We houden een "Pre-tornooi" voor de kleinste beginners en de "eerstejaarsjudoka's" die wat 
ouder zijn. Geboortejaren 2008 t/m 2000 zonder wedstrijdervaring zijn hierop hartelijk 
uitgenodigd. Wij rekenen op de eerlijkheid van de trainers en coaches om enkel de aan dit 
criterium beantwoordende judoka's te laten deelnemen aan het Pre-tornooi. Het is bedoeld als 
ervaring voor de kleintjes en eerstejaarsjudoka's en zal dan ook pedagogisch (zonder straffen) 
behandeld worden. Wedstrijdervaring en -geplogenheden zijn het doel van dit pre-tornooi. 
 
Samen met de inschrijving wordt ook verzocht eventuele scheidsrechters en tafelmedewerkers 
op te geven. 
De inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn op 19 januari 2015 op bovenstaand adres, 
maar liefst per e-mail (inschrijfformulier) 
 JC. Yoshi-Kwai vzw 
 p/a René Bosiersstraat 22 
 2140 Borgerhout 
 Tel. : 03- 235.16.64 
     e - mail: yoshi-kwai@scarlet.be 
 
Men zegge het voort AUB. 
Wij hopen op een toffe en sportieve dag en wensen uw deelnemers veel succes. 
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Opmerkingen. 
 
 

� Het Sporta reglement is van toepassing. 
� Jongens en meisjes worden gescheiden gehouden. 
� De organisatie behoudt het recht om, ingeval van te weinig inschrijvingen, bepaalde 

gewichtsklassen samen te voegen. Eventueel in overleg met de coach of 
verantwoordelijke. 

� Armklemmen en wurgingen zijn toegestaan vanaf beloften (2000-1999), op 
voorwaarde dat beide  judoka’s minimum groene gordel hebben. 

� Offerworpen zijn toegestaan vanaf kadetten.(2002-2001). 
� Enkel deelnemers, scheidsrechters en de organisatie zijn toegelaten in het 

wedstrijdgedeelte van de zaal. 
� Scheidsrechters, timers en schrijvers worden een kwartier voor de aanvang van het 

tornooi verwacht voor een briefing. 
� De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstal of 

beschadiging van persoonlijke goederen. 
 
 
 
  

� Betreffende het Pré-tornooi. 
 

� Enkel bij de kleinsten (2008/07/06) kan er al eens een geel bandje tussen zijn. 
� Voor de andere "eerstejaarsjudoka's" (2005-2000) zijn enkel witte gordels 
 toegelaten. 
� Voor het "Pré-tornooi" wordt er geen podium gezet. De strijd om een 
 "ereplaats" zou dan het doel (pedagogisch) kunnen schaden. Wie graag 
 deelneemt voor een podiumplaats, doet gewoon mee met de andere 
 wedstrijden. 
� De kandidaten voor het Pré-tornooi krijgen evengoed een deelnamemedaille als 
 alle anderen. (Afroeping na de kampen) 


