
Internationale Open Helderse 
Judo Kampioenschappen 2017 

 
 

Hierbij nodigt de Budoclub DUN-HONG u uit voor de  
40e Internationale Open Helderse Judo Kampioenschappen,  

die gehouden worden op 25 en 26 november 2017 in het  
Sport, evenementen en gezondheidscentrum Quelderduijn, 

Schootenweg 2, 1785 LV Den Helder. 
 

 
Het toernooi is goedgekeurd door de Judo Bond Neder land onder nummer JBN2017-0126  

Uitgenodigd worden clubs uit Engeland, Ierland, Italië, België, Duitsland, Wales, Schotland, 
Frankrijk, Hongarije, Finland, Israël, Polen, Tsjechië, Denemarken, Kroatië, Oostenrijk, 
Luxemburg, Zwitserland, Macedonië, Noorwegen, Zweden en natuurlijk Nederland. 
	
Inschrijvingen per email naar: 
   
De inschrijftermijn loopt tot uiterlijk: 
    
Het inschrijfgeld bedraagt:      

U bent in de gelegenheid om bij de inschrijving max. 10 van uw judoka's te nomineren. De 
resultaten van deze judoka's worden verwerkt in de score voor een clubbeker. Een 1ste 
plaats levert 3 punten op, een 2de plaats 2 punten en een 3de plaats 1 punt. De organisatie 
met de meest behaalde punten ontvangt aan het eind van de dag de clubbeker. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze competitie. 
 
 
Voor verdere informatie:  
	
	 	

ohkjudo@gmail.com  
 
zondag 5 november 2017 
 
€	10,00 per deelnemer 	



 

De OHK-organisatie heeft zich voor de continuïteit van het toernooi genoodzaakt gezien 
striktere regels te hanteren. U wordt verzocht goed kennis te nemen van de 
toernooivoorwaarden. Met de inschrijving verklaart u bekend te zijn met onze 
toernooivoorwaarden en deze als zodanig te accepteren.  
 

Zaterdag 25 november 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cat A 
(tot 8 jaar) Jongens  ‘10 en ‘11 Gewichtsklasse -18 -21 -24 -27 -30 -34 -38 +38  

Cat B  
(tot 8 jaar) Meisjes  ’10 en ‘11 Gewichtsklasse -18 -20 -22 -25 -28 -32 -36 +36  

Cat C  
(tot 10 jaar) Jongens  ’08 en ‘09 Gewichtsklasse -21 -24 -27 -30 -34 -38 -42 +42  

Cat D  
(tot 10 jaar) Meisjes  ’08 en ‘09 Gewichtsklasse -20 -22 -25 -28 -32 -36 -40 +40  

Cat E  
(tot 12 jaar) Jongens  ’06 en ‘07 Gewichtsklasse -24 -27 -30 -34 -38 -42 -46 -50 +50 

Cat F  
(tot 12 jaar) Meisjes  ’06 en ‘07 Gewichtsklasse -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 

Cat G  
(tot 18 jaar) Jongens  ’00,’01,‘02 Gewichtsklasse -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 

Cat H  
(tot 18 jaar) Meisjes  ’00,’01,’02 Gewichtsklasse -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70  

 

Zondag 26 november 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cat I  
(tot 15 jaar) Heren ’03,’04,’05 Gewichtsklasse -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66 

Cat J  
(tot 15 jaar) Dames ’03,’04,’05 Gewichtsklasse -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 

Cat K  
(+18 jaar) Heren ’99 en 

eerder Gewichtsklasse -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100  

Cat L  
(+18 jaar) Dames ’99 en 

eerder Gewichtsklasse -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78   

 
 
  



*******ALGEMENE TOERNOOIVOORWAARDEN******	
 
Inschrijving  
Inschrijving vindt plaats door middel van een digitale opgave van de deelnemer(s) d.m.v. het bijgevoegde Excel 
formulier. Het inschrijfformulier is tevens te downloaden via http://www.dun-hong.nl/ 
De opgave betreft de volgende informatie: 

1. Naam vereniging/sportschool, (email)adres, telefoonnummer en informatie contactpersoon 
2. Voornaam en achternaam deelnemer 
3. Geboortejaar deelnemer 
4. Bondsnummer deelnemer 
5. Kyu/graad 
6. Categorie-gewichtsklasse deelnemer 
7. Dan punten 

Inschrijving vindt op naam plaats en verplicht tot betaling van het inschrijfgeld. Definitieve inschrijving volgt na 
betaling van het inschrijfgeld. De inschrijving dient te worden verzonden naar emailadres zoals op de uitnodiging 
vermeld.  
De sluitingsdatum voor inschrijving is zondag 5 november 2017, of zoveel eerder als het maximum aantal van 
1000 deelnemers is bereikt.  
 
Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld van € 10,00 p.p. dient gelijktijdig met de inschrijving te worden voldaan op banknummer 
NL86ABNA0615484867 (ABN/AMRO) t.n.v. H.A.B.C. Dun Hong, Den Helder;  
onder vermelding van: O.H.K. 2017, de naam van uw school/vereniging en het aantal deelnemers.  
 
Alle deelnemers moeten lid zijn van de Judo Bond Nederland of voor de buitenlanders hun eigen nationale bond. 
JBN-paspoort en ledenpas 2017 zijn verplicht en zullen worden gecontroleerd.  
De OHK-organisatie gaat niet over tot het restitueren van het inschrijfgeld na inschrijving, behoudens in het geval 
waarin de organisatie deelname niet kan garanderen.  
Voorafgaand aan het toernooi ontvangt de inschrijvende club of organisatie informatie over de indeling en weegtijd. 
Weegkaarten worden na definitieve inschrijving aan de vereniging/coach verstrekt.  
 
Gewichtswijzigingen en andere mutaties  
Wijzigingen in de opgegeven gewichtsklasse kunnen tot 12 november 2017 per email opgegeven worden op: 
ohkjudo@gmail.com. Na 12 november 2017 worden GEEN wijzigingen meer geaccepteerd. De weging is strikt. 
Bij overgewicht volgt uitsluiting van deelname.  
 
Toernooi-organisatie  
De OHK-organisatie is bevoegd, zonder verplichting van restitutie, om bij minder dan 6 deelnemers, gewichtsklasse 
en/of leeftijdsklassen samen te voegen. Deelnemers worden hier voorafgaand over geïnformeerd. Voor deelname in 
de categorieën I en J geldt een minimale leeftijdsgrens van 12 jaar. 
 
Voor de categorieën G, H (2000) en I, J(2003) bestaat de mogelijkheid voor een dubbelstart in een hogere 
leeftijdsgroep met inachtneming van de genoemde minimale leeftijden voor deze groepen cf. het wedstrijdreglement 
van de JBN, tegen het standaard tarief van inschrijfgeld. 
 

• Jongens en meisjes worden, indien mogelijk, ook in de jongste groepen apart ingedeeld.  
• Tijdens de Open Helderse Kampioenschappen kunnen DAN-PUNTEN worden behaald.  
• Per 10 deelnemers wordt één coachkaart verstrekt.  

 
Wedstrijdsysteem 
 
zaterdag jeugd -12: poulewedstrijden, eventueel gevolgd door kruisfinale.  
zaterdag jeugd -18: dubbele eliminatie tot aan de finale.  
zondag: dubbele eliminatie tot aan de finale.  
 
Contact  
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op emailadres: ohkjudo@gmail.com  
De OHK-organisatie streeft er naar u binnen 48 uur van een reactie te voorzien.	


