
 

 

Made, 18 September 2016 

Aan: De deelnemende verenigingen en sportscholen 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij treft u het dagprogramma aan van het Amerhaltoernooi op zondag 25 september. In dit 

dagprogramma staan de diverse tijden voor de weging en aanvang van de wedstrijden voor 

verschillende leeftijdsklassen. Tevens is een lijst bijgevoegd met de leeftijds- en gewichtsklassen welke 

tijdens het toernooi worden gehanteerd. Op de website jbn.toernooi.nl is onder het kopje onderdelen 

per onderdeel te zien wat de weegtijden voor dit onderdeel zijn. Daarnaast is onder het kopje spelers 

alle deelnemers van ons toernooi te zien. Wanneer op een deelnemers wordt geklikt kun je zien voor 

welk onderdeel deze deelnemer is ingeschreven. 

DAGPROGRAMMA AMERHALTOERNOOI 25 SEPTEMBER 2016 

Plaats:   Amerhal 

  Lignestraat 58 

  Made 

8:45 uur: Opening toernooi en voorstellen scheidsrechters 

9:00 uur: Aanvang wedstrijden 

Blok 1: 
Jongens:   -8/ -10/-12 jaar  alle gewicht categorieën tot en met -27kg*  

    -15 jaar alle gewicht categorieën tot en met -38kg* 

 

Meisjes:   -8/-10/-12 jaar alle gewicht categorieën tot en met -28kg* 

    -15 jaar alle gewicht categorie tot en met -40kg* 

 

Aanvang weging:  7:45 - 8:30 uur 

Aanvang wedstrijden:  9:00 uur 

Blok 2: 
Jongens:   -10/-12 jaar alle gewicht categorieën -30kg tot en met -34kg* 

    -15 jaar alle gewicht categorieën -42kg tot en met -46kg* 

 

Meisjes:   -10/-12 jaar -32kg 

    -15/-18 jaar alle gewicht categorieën -44kg tot en met -48kg* 

 

Aanvang weging:  9:00 - 10:00 uur 

Aanvang wedstrijden:  10:30 uur 



 

 

 

 

Blok 3: 

Jongens:   -10/-12 jaar -38kg  

     -15/-18 jaar alle gewicht categorieën -50kg tot en met -60kg* 

 

Meisjes:   -10/-12 jaar -36kg 

     -15/-18 jaar alle gewicht categorieën -52kg tot en met -57kg* 

Aanvang weging:  11:15 - 12:45 uur 

Aanvang wedstrijden:  13:30 uur 

Blok 4: 
Jongens:   -8 jaar +38kg 

     -10 jaar alle gewicht categorieën -42kg tot en met +42kg* 

     -12 jaar alle gewicht categorieën -42kg tot en met +50kg* 

     -15 jaar alle gewicht categorieën -66kg tot en met +66kg* 

    -18 jaar alle gewicht categorieën -66kg tot en met +81kg* 

    -21 jaar -66kg 

  

Meisjes:   -12 jaar -40kg 

     -15 jaar -63kg 

      -18 jaar -63kg  

Aanvang weging:  14:00 - 15:15 uur 

Aanvang wedstrijden:  15:45 

*alle gewicht categorieën zijn alle gewicht categorieën die in het onderstaande schema zwart zijn 

gekleurd. 

Indien u judoka’s afmeldt voor 19 september 2016, wordt het inschrijfgeld terug gestort. 

Voor verder informatie, afmeldingen en of wijzigingen kunt u bellen of mailen (voorkeur): 

 

Email: amerhaltoernooi@judoclubmade.com   

Rick van Fessem tel: +31631221233 

 

Tot ziens op ons toernooi 

mailto:amerhaltoernooi@judoclubmade.com


 

 

Wedstrijdorganisatie Amerhaltoernooi Judo Club Made 

JUDO CLUB MADE 
AMERHALTOERNOOI 

overzicht leeftijdscategorieën en gewichtsklassen 
Jongens 

-21 -18 -15 -12 -10 -8 

gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht 

-50 -46 -34 -24 -21 -18 
50-55 46-50 34-38 24-27 21-24 18-21 
55-60 50-55 38-42 27-30 24-27 21-24 
60-66 55-60 42-46 30-34 27-30 24-27 
66-73 60-66 46-50 34-38 30-34 27-30 
73-81 66-73 50-55 38-42 34-38 30-34 
81-90 73-81 55-60 42-46 38-42 34-38 
+90 81-90 60-66 46-50 +42 +38 

 +90 +66 +50   

Meisjes 
-21 -18 -15 -12 -10 -8 

gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht 

-44 -40 -32 -22 -20 -18 
44-48 40-44 32-36 22-25 20-22 18-20 
48-52 44-48 36-40 25-28 22-25 20-22 
52-57 48-52 40-44 28-32 25-28 22-25 
57-63 52-57 44-48 32-36 28-32 25-28 
63-70 57-63 48-52 36-40 32-36 28-32 
70-78 63-70 52-57 40-44 36-40 32-36 
+78 +70 57-63 44-48 +40 +36 

  +63 +48   

 

Wedstrijdsysteem: 
Op het Amerhaltoernooi wordt gestreden in verschillende wedstrijdsystemen. Is het aantal deelnemers 

5 of lager dan wordt gestreden in een poulesysteem. Zijn er meer dan 5 deelnemers dan wordt 

gestreden in een afvalsysteem met dubbele eliminatie en ongeslagen kampioen zodat iedere judoka 

minimaal twee wedstrijden op de mat komt. Bij de geboortejaren 1996 t/m 2004 is de “golden-score” 

regeling van toepassing. Naar aanleiding van de weging is het mogelijk dat poules worden 

samengevoegd. 

Coaches: 
Tijdens het Amerhaltoernooi dienen coaches minimaal 18 jaar te zijn en tevens lid van de Judo Bond 

Nederland. In de zaal dient de verstrekte coach kaart duidelijk zichtbaar gedragen te worden. 


