
 

 

 

De Judo Bond Nederland, district Midden Nederland nodigt u uit voor: 

 

De Open Midden Nederlandse Ju Jitsu kampioenschappen 2020 

 

Op zaterdag 09 mei 2020 vindt in sporthal Het Riet te Ede de Open Midden 

Nederlandse kampioenschapen jiujitsu plaats. Dit jaar kan er deelgenomen worden aan 

de wedstrijdenvormen JIUJITSU (Newaza), FIGHTING-SYSTEM en DUO-SYSTEM. 

 

Locatie 

Sporthal Het Riet, Laan der Verenigde Naties 84, 6716 JE Ede,  Nederland  

 

Aanmelden 

Aanmelden via sportdata: https://www.sportdata.org/ju-jitsu/  

  

Entree 

Voor alle toeschouwers is de entree € 2,50, tot 12 jaar gratis. Aanvang toernooi 08.30 

uur, Fighting in de ochtend, hele dag DUO en JiuJitsu Newaza in de middag. 

 

Inschrijfgeld 

De volgende deelnemers tarieven worden gehanteerd: 

 

Deelnemer fighting en Newaza JiuJitsu -10 en -12  : € 7,50 per deelnemer 

Deelnemers DUO-System vanaf -10, en -12   : € 15,- per duo 

Deelnemer fighting en Newaza JiuJitsu -14 en ouder  : € 12,50 per deelnemer 

Deelnemers DUO-System vanaf -14 en ouder   : € 25,- per duo 

 

Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op:  

NL24 RABO 0312 5222 74 t.n.v. Judo Bond Nederland onder vermelding van Open 

Midden Nederlandse JJ 

 

Coaching  

Coaches worden toegelaten per 6 deelnemers/DUO’s per vereniging. Maximaal 2 coaches 

per vereniging. 

 

Programma 

De weeg- en aanvangstijden worden uiterlijk op 02 MEI 2020 bekendgemaakt. We 

houden er in onze planning rekening mee dat jiujitsuka’s in meerdere (maximaal 2) 

systemen deel kunnen nemen.  

 

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=173#a_eventheadend
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Regelement: JJIF wedstrijd reglementen worden gehanteerd. 

Aanvullende informatie: 

 

Weging 

Bij de weging dienen ALLE sporters zich te melden in een (korte)broek, die minimaal tot 

de knieën rijkt en een T-shirt met korte mouwen (schouders bedekt). Andere kleding 

wordt niet geaccepteerd. Omkleden dient te gebeuren in de daartoe aangewezen 

kleedruimtes, en niet in de weegruimte. 

Indien een sporter in meerdere categorieën wil deelnemen moet hij dat bij de eerste 

weging aangeven. Voor sporters die ook deelnemen aan DUO games betekend dit dat zij 

zich dus moeten laten wegen op de tijden die buiten het DUO blok staan aangegeven. 

Anders is er GÉÉN weegmogelijkheid meer. 

 

Pouleformatie  

De deelnemers worden zo goed mogelijk ingedeeld naar leeftijd, gewicht en ervaring. De 

wedstrijdleiding behoudt zich het voorrecht voor om categorieën én gewichtsklassen 

samen te voegen. Dit in overleg met de betrokkenen vooraf via de mail. 

 

Alle deelnemers onder de 18 jaar zijn verplicht om tijdens de fighting wedstrijden een 

bitje te gebruiken, en een band en been- en handbeschermers te dragen in de juiste 

kleur.   

  

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, etc.  

 

Prijzen 

Voor de deelnemers dient in ieder geval één wedstrijd gewonnen te zijn om in 

aanmerking te komen voor een prijs.  
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Open Midden Nederlandse JJ Kampioenschappen Ju Jitsu 

Fighting system en Jiu Jitsu Newaza 

 
Datum 

 

09 mei 2020 

 

Plaats Sporthal Het Riet 

Laan der Verenigde Naties 84,  

6716 JE Ede,  Nederland  

 

Aanmelding Inschrijving via https://www.sportdata.org/ju-jitsu/ 

 

Sluiting inschrijving 

 

Geboortejaren  

18 April 2020 

 

De leeftijdscategorie waartoe men behoord wordt bepaald door de 

leeftijd die men heeft op 31 december van het lopende 

kalenderjaar. 

Gewichtsklassen:   

Mannen/Jongens           

Volwassenen Junioren U18 U16 U14 U12 U10 

              

1x3 min  1x3 min  1x3 min  1x2 min  1x2 min  1x2 min 1x2 min 

-56 kg -56 kg -46 kg -38 kg -30 kg -24 kg -21 kg 

-62 kg -62 kg -50 kg -42 kg -34 kg -27 kg -24 kg 

-69 kg -69 kg -55 kg -46 kg -38 kg -30 kg -27 kg 

-77 kg -77 kg -60 kg -50kg -42 kg -34 kg -30 kg 

-85 kg -85 kg -66 kg -55 kg -46 kg -38 kg -34 kg 

-94 kg -94 kg -73 kg -60 kg -50 kg -42 kg -38 kg 

+94 kg +94 kg -81 kg -66 kg -55 kg -46 kg -42 kg 

    +81 kg +66 kg -60kg -50 kg +42 kg 

        -66 kg +50 kg   

        +66 kg     
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=173#a_eventheadend


 

Pag. 4/4 | oktober 2019 

 

   

   

   

   

   

Vrouwen/Meisjes           

Volwassenen Junioren U18 U16 U14 U12 U10 

              

1x3 min  1x3 min  1x3 min  1x2 min  1x2 min  1x2 min 1x2 min 

-49 kg -49 kg -40 kg -32 kg -25 kg -22 kg -20 kg 

-55 kg -55 kg -44 kg -36 kg -28 kg -25 kg -22 kg 

-62 kg -62 kg -48 kg -40 kg -32 kg -28 kg -25 kg 

-70 kg -70 kg -52 kg -44 kg -36 kg -32 kg -28 kg 

+70 kg +70 kg -57 kg -48 kg -40 kg -36 kg -32 kg 

    -63 kg -52 kg -44 kg -40 kg -36 kg 

    -70 kg -57 kg -48 kg -44 kg -40 kg 

    +70 kg -63 kg -52 kg -48 kg +40 kg 

      +63 kg -57 kg +48 kg   

        +57 kg     
 

 

 

DUO 

 

Datum 

 

 

 

 

09 mei 2020 

 

Plaats Sporthal Het Riet 

Laan der Verenigde Naties 84,  

6716 JE Ede,  Nederland  

 

Aanmelding Inschrijving via https://www.sportdata.org/ju-jitsu/ 

 

Sluiting inschrijving 

 

Geboortejaren en 

leeftijd klassen 

18 April 2020 

 

De leeftijdscategorie waartoe men behoord wordt bepaald door de 

leeftijd die men heeft op 31 december van het lopende 

kalenderjaar. Klassen: Volwassenen, U21, U18, U16, U14, U12, 

U10  

 

 

 

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=173#a_eventheadend

