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 Pepernoten Judotoernooi 2019 

Dun Hong  
 

Hierbij wordt u uitgenodigd in te  schrijven voor het 1 e pepernoten  

judotoernooi van Dun-Hong te Den-Helder. 
 

Datum  : zondag 1 december 2019 

Plaats  : Dojo Dun Hong, Pasteurstraat 6a Den Helder 
Inschrijfgeld : €7,00 

Inschrijven  : voor vrijdag 15 november 2019 

   Indeling: 
 

MINI’s bij voldoende deelname draaien we een poule mini’s 

                                                                         2013-2014,2015 

                                                              -17, -19, -21, -24,-27,-30 kg. 

                                                          Jeugdreglement JBN,  Prijsuitreiking na elk blok 

 

Jongens & meisjes, Bij voldoende deelname worden voor de meisjes aparte poules gedraaid 

 

2010-2011-12 

  -21, -24,-27, -30, -34, -38, -42 kg. 

                                                         Jeugdreglement JBN,  Prijsuitreiking na elk blok 

 

Jongens & meisjes, Bij voldoende deelname worden voor de meisjes aparte poules gedraaid 

 

2008-2009 

                                                                         -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50 kg  

 Jeugdreglement JBN,  Prijsuitreiking na elk blok 

 

 

Meisjes(-15)  2005,2006,2007 

-32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

 

Jongens(-15) 2005,2006,2007 

-34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 

Seniorenreglement JBN - wedstrijdduur 3 minuten 

 

                                                                        

DAMES (-18) 2002,2003,2004 

-40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

Seniorenreglement JBN 

  

HEREN(-18) 2002,2003,2004 

-46, -50, -55, -60, -66,-73,+73 kg 

Seniorenreglement JBN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inschrijving   :   te mailen naar,  woc@dun-hong.nl   
                         Gelieve hierop het exacte gewicht van de judoka te vermelden.                                                                                                                               

                           Voor vragen, mail:aleida.hagman@xs4all.nl 

 

Inschrijfgeld    : € 7,00 per judoka te voldoen gelijktijdig bij inschrijving op NL15ABNA0587495340 t.n.v. 

penningmeester Dun Hong o.v.v. sportschool of vereniging en aantal deelnemers.. De 

inschrijving is definitief als het inschrijfgeld vóór woensdag 20 november  2019 is 

ontvangen. 

    Weegtijden worden pas bekend gemaakt na betaling!! 

 

Sluitingsdatum: De inschrijving sluit, dit in verband met beperkte ruimte uiterlijk 15 november 2019  of eerder 

als er zich 140 deelnemers hebben gemeld. Per club max. 20 deelnemers.  

 

Aansprakelijkheid: Dun Hong Den Helder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, diefstal of ongevallen 

in welke vorm dan ook op deze wedstrijddag. 

 

Scheidsrechters: De beslissingen van de scheidsrechters zijn bindend.    

                                      

 

Wij hopen u en uw judoka’s op 1 december te mogen begroeten en wensen u alvast veel succes en een plezierige 

wedstrijddag toe. 

 

Met vriendelijke sportgroeten, namens de Wedstrijd Organisatie Commissie. 

Aleida Hagman en Fred Schouten. 

 

 

 

 

 
 


