
33ste Frans Odijk Toernooi 
 
(Onderstaande informatie is alleen voor Judoclub Paddepad leden bestemd) 

Op zaterdag 30 november en zondag 1 december 2019 organiseert Judovereniging Duurstede het 

32steFrans Odijk Toernooi. Het toernooi vindt plaats op Sportpark Mariënhoeve, Lekdijk Oost 13A, 

3961 MB Wijk bij Duurstede. Het toernooi heeft de goedkeuring van JBN district Midden-Nederland 

onder nummer JBN2019-0108 

Zaterdag 30 november  -10 jaar 20010 en 2011 

Jongens -21 / -24 / -27 / -30 / -34 / -38 / -42 

Meisjes -20 / -22 / -25 / -28 / -32 / -36 / -40 

-12 jaar 2008 en 2009 

Jongens -24 / -27 / -30 / -34 / -38 / -42 / -46 / -50 / +50 (max. 55kg) 

Meisjes-22 / -25 / -28 / -32 / -36 / -40 / -44 / -48 / +48 (max. 53kg) 

Zondag 1 december  -15 jaar 2005, 2006 en 2007  

Jongens -34 / -38 / -42 / -46 / -50 / -55 / -60 / -66 / +66 

Meisjes -32 / -36 / -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / +63 

-18 jaar 2002, 2003 en 2004 

Heren  -46 / -50 / -55 / -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90 

Dames   -40 / -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70 

-21 jaar en Senioren 2001 en eerder 

Heren -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / -100 / +100 

Dames -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / -78 / +78 

Bij onvoldoende deelnemers houdt de organisatie zich het recht voor om maximaal 2 

gewichtsklassen samen te voegen. Bij onvoldoende aanmeldingen van meisjes op zaterdag (-10 en -

12 jaar) kunnen de meisjes worden samengevoegd met de jongens. 

Inschrijvingen Voor judoclub Paddepad leden  via de website van judoclub Paddepad 

inschrijven voor het toernooi. De inschrijving wordt centraal gedaan. 

Inschrijfgeld € 9,50 per ingeschreven deelnemer. Inschrijfgeld overmaken naar NL03 INGB 

00052818 10 t.n.v.  Hr. W L Kouijzer bij mededeling graag inschrijfgeld met 

naam judoka en toernooi  vermelden. 



33ste Frans Odijk Toernooi 
 

aanmelding, echter uiterlijk 28 oktober 2019. 

VOL = VOL 

Het maximaal aantal deelnemers is 300 voor zaterdag, 250 voor 

zondag. De inschrijving sluit bij het behalen van dit aantal. VOL=VOL 

Weging   Judopaspoort en geldige ledenpas van de Judobond Nederland 

dienen bij de weging aanwezig te zijn. Is de judoka te zwaar dan kan 

hij, indien de poule-indeling dit toelaat, deelnemen in een klasse 

hoger. Terug poulen naar een lagere gewichtsklasse is niet mogelijk. 

Ompoulen is, indien mogelijk, tegen contante betaling van € 2,-. 

Wedstrijdsysteem Er wordt een poulesysteem gehanteerd. Per poule zijn er 3 

prijzen beschikbaar. 

Coaches  Per 8 deelnemers ontvangt u één coachkaart met een max. van 

3. Coachen is toegestaan op sportieve wijze. 

Entree tribune  Voor de tribune wordt er entreegeld gevraagd. 

T/m 12 jaar en deelnemers gratis toegang 

Vanaf 13 jaar € 3,-. Kan alleen contant betaald worden. 

Aansprakelijkheid Judovereniging Duurstede stelt zich op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor ongevallen, diefstal e.d. Deelname aan of 

aanwezigheid op dit toernooi is geheel op eigen risico. 

Gewichtswijzigingen Wijzigingen kunnen alleen per e-mail tot uiterlijk 22 november 2019 

worden doorgegeven via wedstrijd@judoduurstede.nl 

Website  http://www.judoduurstede.nl/frans-odijk-toernooi/ 


