
  
 

 

 

Groene Hart toernooi 
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Zaterdag 14 oktober 2017 

 

 
Na het succes van vorig jaar wordt het “Groene Hart Toernooi jiu-jitsu” dit jaar wederom 
georganiseerd. Het toernooi zal plaats vinden op zaterdag 14 oktober 2017 te Boskoop. Zowel het Duo 
als het Fighting-system komen aan bod. In het Fighting-system zal een onderscheid worden gemaakt 
tussen een beginnerstoernooi en een toernooi voor meer gevorderden, meer informatie vindt u onder 
„Wedstrijdsysteem‟. 
 
Wat:  
Jiu-jitsu toernooi, Fighting system & Duo system 
 
Wanneer:  
14 oktober 2017 
 
Waar:  
Sporthal “de Plataan”  
Snijdelwijklaan 2 
2771 SX  Boskoop (Nederland) 
 
Weging / aanvang:  
Naar verwachting zal het Duo-sytem en het Fighting-sytem voor de beginners ‟s ochtends 
plaatsvinden, het Fighting-sytem voor de gevorderden zal ‟s middags plaatsvinden. De exacte tijden 

zullen later bekend gemaakt worden.  
 
Fighting System Gewichtsklasse: 
Jongens - Klasse A: Jeugd 8 t/m 9 jaar (2008/2009): -21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, +42 kg. 
Meisjes - Klasse A: Jeugd 8 t/m 9 jaar (2008/2009): -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, +40 kg. 
Jongens - Klasse B: Jeugd 10 t/m 11 jaar (2006/2007) -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg. 
Meisjes - Klasse B: Jeugd 10 t/m 11 jaar (2006/2007): 22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg. 
Jongens - Klasse C: Jeugd 12 t/m 14 jaar (2003/2005): 34, -37, -41, -45, -50, -55, -60, -66, +66 kg. 
Meisjes - Klasse C: Jeugd 12 t/m 14 jaar (2003/2005): 32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63 +63 kg. 
Jongens - Klasse D: Aspiranten 15 t/m 17 jaar (2000/2002): -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81kg. 
Meisjes - Klasse D: Aspiranten 15 t/m 17 jaar (2000/2002): -40 ,-44, -48, -52, -57, -63, -70, +70kg. 
Jongens - Klasse E: Junioren 18 t/m 20 jaar (1997/1999):  -56, -62, -69, -77, -85, -94, +94kg. 
Meisjes - Klasse E: Junioren 18 t/m 20 jaar (1997/1999): -49, -55, -62, -70, +70kg. 
Heren - Klasse F: Senioren 21 (1996 en eerder): -56, -62, -69, -77, -85, -94, +94kg. 
Vrouwen - Klasse F: Senioren 21 (1996 en eerder): -49, -55, -62, -70, +70kg. 
 
Duo System: 

 
Klasse Series 
Klasse A: Jeugd 8 t/m 9 jaar (2008/2009) serie 1, 2 en 3 vrije keuze, 2 aanvallen 
Klasse B: Jeugd 10 t/m 11 jaar (2006/2007) serie 1, 2 en 3 vrije keuze, 3 aanvallen 
Klasse C: Jeugd 12 t/m 14 jaar (2003/2005) serie 1, 2 en 3, 3 aanvallen op afroep 
Klasse D: Aspiranten 15 t/m 17 jaar (2000/2002)  alle series, 3 aanvallen op afroep 
Klasse E: Junioren 18 t/m 20 jaar (1997/1999) alle series, 3 aanvallen op afroep 
Klasse F: Senioren 21 (1996 en eerder) alle series, 3 aanvallen op afroep 
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Wedstrijdsysteem:  
Afhankelijk van het aantal deelnemers per gewichtsklasse zal er gewerkt worden met een 
afvalsysteem of met een poulesysteem. De gewichtsklassen zijn conform bovenstaande indeling. Bij 
onvoldoende deelname kunnen gewichtsklassen worden samengevoegd. Bij een eventuele 
samenvoeging zal contact worden gezocht met de coach(es) van desbetreffende deelnemer(s).  
De deelnemer is verplicht om in het bezit te zijn van een rode en blauwe band, scheen/wreef- en 
handbeschermers. Afhankelijk van de klasse is tevens is een mondbeschermer verplicht. We raden u 
echter aan om altijd gebruik te maken van een mondbeschermer. 

Zoals eerder vermeldt willen we een onderscheid maken tussen nieuwe en gevorderde deelnemers. 

Wij ervaren het niveau van de jiu-jitsu toernooien als hoog waardoor het minder toegankelijk is voor 
nieuwe deelnemers. Door een onderscheid te maken, hopen wij nieuwe deelnemers te stimuleren om 
kennis te maken met wedstrijden buiten de school in een „veilige‟ omgeving. 
De grens wordt getrokken bij drie wedstrijden (zowel judo als jiu-jitsu) buiten de school en een oranje 
band. Wij doen een beroep op uw eerlijk bij de aanmeldingen om de toekomstige toppers een kans te 
geven om op een leuke manier kennis te maken met wedstrijden. 

Inschrijfgeld:  
Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per fighting deelnemer en €25,- per duo en dient overgemaakt te 

worden op Rabobank rekeningnummer IBAN: NL81RABO 0386 879 605 t.n.v. Budocentrum Het Groene 

Hart o.v.v. de naam van de sportschool/vereniging.  
 
Early bird tarieven:  
Indien de inschrijvingen en de betalingen van de deelnemers uiterlijk binnen zijn voor 2 september 
2017 dan kunt u profiteren van het early bird tarief. De tarieven hiervoor bedragen €10,- per fighting 

deelnemer en €20,- per duo.  
 
Overschrijven gewichtsklassen: 
Wijzigingen in gewichtsklassen kunnen tot de woensdag voor het toernooi (11 oktober 2017) 
kosteloos worden doorgegeven. Voor overschrijvingen na 12 oktober 2017 en op de dag zelf wordt er 
€7,50 per deelnemer in rekening gebracht.  
 
Inschrijving:  
De uiterste inschrijfdatum is 23 september 2017. 
Inschrijving geschiedt uitsluitend via de website, http://toernooi.budocentrumhetgroenehart.nl/.  
Momenteel is de site nog in onderhoud, aanvullende informatie volgt zodra de website beschikbaar is. 

 
Mocht je vragen en/of problemen hebben omtrent de inschrijving kunt u mailen naar 
woc@budocentrumhetgroenehart.nl.  
   
Exacte gegevens worden uiterlijk 1 week voor het toernooi naar de contactpersoon gestuurd en 

vermeldt op onze site.  
 
Entree: 
De entreekosten voor toeschouwers bedraagt € 2,50 per toeschouwer.  
 
Aansprakelijkheid:  
Budocentrum Het Groene Hart stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal etc.  
Deelname en/of aanwezigheid is op eigen risico.  
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Informatie: 
Exacte gegevens worden uiterlijk 1 week voor het toernooi naar de contactpersoon gestuurd en 

vermeld op onze site (http://www.budocentrumhetgroenehart.nl). Daarnaast wordt eventuele nieuwe 
informatie op de website gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy 
Stolwijk, telefoon: 06-53430498 (na 18.00 en in het weekend) of woc@budocentrumhetgroenehart.nl.   

 

 
Met sportieve groet, 
 
Wedstrijd Organisatie Commissie  
Budocentrum Het Groene Hart 


