
Made, 16 juni 2017 

 

Geacht Bestuur en/of Wedstrijdsecretariaat, 

Judoclub Made organiseert dit jaar wederom het “Amerhaltoernooi”. Het toernooi 

wordt dit keer georganiseerd voor jongens en meisjes die geboren zijn vanaf 1997 tot 

en met 2011. Middels deze brief verstrekken wij u verdere informatie betreffende het toernooi. Wij 

hopen u en uw judoka’s te zien op ons toernooi in Sporthal De Amerhal te Made. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Judoclub Made 

 

Onderstaand treft u de nodige informatie met betrekking tot dit toernooi. 

Datum: Zondag 24 september 2017 
 

Plaats: Sporthal “De Amerhal” te Made 
Lignestraat 58  
4921 EV  Made 
Nederland 
Telefoonnr.  +31 (0) 162-684547. 
 

Deelnemers: Per school/vereniging kan onbeperkt worden ingeschreven. Bij een 
overschrijding van het maximaal aantal deelnemers (650) zullen de eerst 
binnengekomen inschrijvingen worden gehonoreerd. 
 

Leeftijd: Jongens en Meisjes. 
Geboren: 1997 - 2011 



Inschrijving: Elke judoka dient zijn/haar juiste gewicht op te geven. Judoclub Made deelt 
de gewichten volgens bondsnormen in. Indien er te weinig deelnemers zijn 
in een bepaalde gewichtsklasse worden deze, in overleg met u, 
samengevoegd. Jongens en meisjes tot twaalf jaar kunnen echter zonder 
overleg, zoals in de bondsnormen is vastgesteld, worden samengevoegd.  
 
Indien het opgegeven gewicht hoger of lager is dan het werkelijke gewicht 
(en daarmee buiten de gewichtsklasse valt), zal de wedstrijdorganisatie de 
judoka op de wedstrijddag, indien mogelijk, indelen in een andere categorie. 
Dit kan echter niet worden gegarandeerd. Correcte informatie is dus 
belangrijk. 
 
Wij accepteren van Nederlandse clubs, aangesloten bij de JBN, geen 
inschrijfformulier meer.  
Inschrijving kan alleen plaats vinden via mijnjbn.nl. 
 
 
Let hierbij op dat wij dit jaar genoodzaakt zijn een deelnemerslimiet van 
650 deelnemers in te stellen.  
 

  
Vragen: Vragen bij voorkeur per e-mail, sturen naar:  

amerhaltoernooi@judoclubmade.nl 
     
Of bellen op werkdagen tussen 17:00 – 21:00u naar: 
Rick van Fessem: +31 (0) 6-31221233  
 

Inschrijfgeld €8,50 per judoka.  
Betaling via IDEAL-module in het inschrijfsysteem van JBN 
Inschrijfhandleiding via http://judoclubmade.nl/amerhaltoernooi/inschrijven 
De inschrijving is pas geldig wanneer het inschrijfgeld is ontvangen. 
 

Toestemming: Toestemming voor dit toernooi is verleend door JBN onder nummer:  
JBN2017-0123 
 

Sluiting: De inschrijftermijn sluit op maandag 4 september 2017. Het is daarna ook 
niet meer mogelijk om in te schrijven. 
  

Tijden: Aan iedere deelnemende school/vereniging wordt uiterlijk 11 september 
2017 een lijst toegezonden met daarop de tijden van de wegingen en 
aanvang van de wedstrijden. 
 

Wedstrijdsysteem: <=8 deelnemers per klasse: Poulesysteem met eventueel kruisfinales. 
>8 deelnemers per klasse: Dubbel eliminatiesysteem. 
 

Prijzen: Prijzen volgens bondsvademecum: 
Bij 3 deelnemers: alleen een 1e plaats 
Bij 4 deelnemers: alleen een 1e en 2e plaats 
Bij 5 deelnemers: 1e, 2e en 3e plaats 
Bij meer dan 5 deelnemers: 1e, 2e en gedeelde 3e plaats 
 

http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=4A32B299-7840-45EF-9E65-F7BAA489A764
mailto:amerhaltoernooi@judoclubmade.nl


Opmerking: Judoclub Made is niet aansprakelijk voor diefstal en/of ongevallen. 
Alle deelnemers en deelneemsters dienen in het bezit te zijn van een geldig 
Judopaspoort en betalingsbewijs en dienen deze te kunnen tonen. 
 

Wij hopen u en uw judoka’s op ons toernooi te mogen begroeten. 

 

De wedstrijdorganisatiecommissie van Judoclub Made 

 


