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Beste sportvrienden,   

1. Algemeen 
Het weegschema van vrijdag 31 mei, zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019 is op onze website 
geplaatst, evenals de lijst van deelnemers. 
Wij verzoeken u vriendelijke de gegevens van uw deelnemers nauwkeurig te controleren. 
Veranderingen tijdens het toernooi zijn alleen mogelijk als de voortgang van het toernooi dat 
toelaat en tegen betaling van € 3,00 administratiekosten per wijziging. We hebben deze laatste 
maatregel moeten nemen omdat in het verleden veel misbruik is gemaakt van de mogelijkheid tot 
gewichtsverandering tijdens het toernooi. 
Nieuwe deelnemers kunnen tijdens het toernooi niet meer worden ingeschreven. 
Wij verzoeken u om op tijd in de Sporthal De Wetteling, Zuidsingel 2, 5801AH Venray aanwezig te 
zijn; te laat komen kan tot uitsluiting van de deelname aan het toernooi leiden. 
 

2. Deelnemers- en coach kaarten 
Bij aankomst in de sporthal worden de weegkaarten voor de deelnemers en de coachkaarten  
verstrekt. Om een snelle uitgifte van deze kaarten mogelijk te maken vragen wij u om het 
registratienummer van uw club (o.a. te vinden op de lijst van deelnemende clubs op onze website) 
te onthouden en altijd alle weegkaarten per dag, per club, af te halen c.q. te betalen. Vanwege het 
groot aantal deelnemende clubs/teams (meer dan 300) kunnen in dat geval de kaarten van uw 
club sneller worden gevonden en voorkomt u wachtrijen. 
Coachkaarten worden uitgegeven tegen een borg van € 2,00; deze borg ontvangt u terug tegen 
inlevering van de coachkaart.  
a. Het aantal coachkaarten dat per dag wordt toegekend is als volgt: 

i. 1 deelnemer: 1 coachkaart indien gewenst tegen betaling van € 4,00 + €2,00 borg; 
ii. 2 tot 5 deelnemers: 1 coachkaart + € 2,00 borg; 
iii. 6 tot 15 deelnemers: 2 coachkaart + € 4,00 borg; 
iv. 16 tot 22 deelnemers: 3 coachkaart + € 6,00 borg; 
v. 23 of meer deelnemers: 4 coachkaarten + € 8,00 borg. 

b. Bij binnenkomst in de wedstrijdhal ontvangt elke coach tevens een eenmalig aan te brengen 
polsbandje en wordt de coachkaart gemerkt. Uitsluitend de combinatie van ongeschonden 
gedragen polsbandje en zichtbaar gedragen, gemerkte coachkaart is geldig voor een verblijf in 
de wedstrijdhal. We hebben deze maatregel moeten nemen omdat in het verleden is gebleken 
dat een groot aantal, bijna niet van echt te onderscheiden, kleurkopieën van de coachkaarten 
voorzien van een hoesje in omloop waren, waardoor eenzelfde aantal ‘onbevoegde’ coaches 
in de hal aanwezig was. 
 

3. Weging 
Bij de weging ontvangt elke judoka een deelnemerskaart met daarop een sticker met de gegevens 
van de weging. Deze sticker, geplakt op de deelnemerskaart is het bewijs dat de judoka is 
gewogen en dat hij aan het toernooi in zijn gewichts- en leeftijdsklasse kan deelnemen.  
Zonder deze deelnemerskaart/sticker kan de judoka niet aan het toernooi deelnemen. 
 

  

https://www.judovenray.nl/index.php/nl/toern
https://www.judovenray.nl/index.php/nl/toern
https://www.judovenray.nl/index.php/nl/toern
https://www.judovenray.nl/index.php/nl/general-information-4/deelnnld
https://www.judovenray.nl/index.php/nl/registration-4/regdclubs
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4. Programma schema 

De op het programma aangegeven aanvangstijden zijn indicatief. Afhankelijk van de voortgang op 
de tatami’s kunnen wedstrijden later starten maar, er bestaat ook de mogelijk dat wedstrijden 
eerder starten. 
Judoka’s en hun coaches dienen derhalve tenminste 30 minuten voor aanvang van de 
wedstrijden op de toernooi locatie aanwezig te zijn. 
De informatieschermen, CoachApp en de webomgeving geven de definitieve tijden aan. 
 

5. Jeugdreglement onder 12 jaar (geboren in 2008-2009-2010-2011) 
a. Aanvullende gewichtsklasse 

Volgens de reglementen van de Nederlandse Judo Bond worden we in bepaalde gevallen 
gedwongen een aanvullende gewichtsklasse te vormen. Jeugdige judoka’s (tot 12 jaar) mogen 
bij de plus-gewichten (bij de meisjes +40 en +48 kg, bij de jongens +42 en +50 kg) niet 
zwaarder zijn dan 120% van het plusgewicht van die klasse (dus respectievelijk niet zwaarder 
dan 48 kg en 58 kg bij de meisjes en 51 kg en 60 kg bij de jongens). Is dat wel het geval, dan 
zal een nieuwe gewichtsklasse moeten worden gevormd; veelal zal dan echter de betrokken 
judoka als enige in die klasse zijn ingedeeld en kan deelname alleen nog maar plaatsvinden in 
de naast hogere leeftijdscategorie. 

b. Verboden technieken 
Eveneens bij reglement van de Nederlandse Judo Bond zijn bij jeugdige judoka’s (tot 12 jaar) 
de volgende technieken en variaties daarop verboden: 
i. Ma-Sutemi-Waza technieken; (zoals Tomoe-Nage, Hikomi-Gaeshi); 
ii. Armklemmen (Kansetsu-Waza), verwurgingen (Shime-Waza) en driehoekstechnieken 

(Sankaku-Waza); 
iii. Voorwaarste worp (gezien vanuit Uke) op één of twee knieën; 
iv. Na een worp boven op de tegenstander vallen; 
v. In Tachi-Waza alle pakkingen onder de band; 
vi. Het hoofd vastpakken zonder daarbij een arm in te sluiten; (zowel bij Tachi-Waza als bij 

Ne-Waza). 
vii. Vastpakken onder de band; 
viii. Necktie (klemmen/omstrengelingen direct op de nek waarbij de nek geknikt wordt en/of 

onder spanning wordt gezet) is niet toegestaan; (volgt Matte -> geen straf) 
ix. In het jeugdregelement (-12 jaar), is het niet meer toegestaan om om de nek te pakken. 

De ruggegraat dient hier als scheidingslijn (zie foto’s). Dit in verband met de veiligheid; 

 
Alle bovengenoemde overtredingen worden bestraft met ‘Shido’. 
 

                               

      Toegestaan                           Toegestaan                        Niet toegestaan   
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x. Judoka’s met lang haar, dienen ervoor te zorgen dat 
de nek vrij is. Dat wil zeggen dat een ‘losse’ 
paardenstaart niet meer is toegestaan. Wat wel mag, 
is bijvoorbeeld gevlochten haar, of een 
paardenstaart, waarbij er meerdere elastieken 
gebruikt worden. Zie de foto voor verduidelijking. 

 

c. Golden Score  
Op ons toernooi is in deze leeftijdscategorie de Golden Score-regel niet van toepassing. 
 

6. Reglement onder 15 jaar (geboren in 2005-2006-2007) 
De IJF Reglementen vormen de basis voor de Nederlandse regels voor jeugdigen tot 15 jaar. In 
aanvulling daarop zijn de volgende acties niet toegestaan: 
a. Necktie (klemmen/omstrengelingen direct op de nek waarbij de nek geknikt wordt en/of onder 

spanning wordt gezet) is niet toegestaan (volgt Matte -> geen straf) 
b. Armklemmen (Kansetsu-Waza), 1e keer -> Matte, geen straf, 2e keer -> Hansoku-Make. 
c. Wanneer een judoka het bewustzijn verloren heeft als gevolg van een verwurging volgt 

automatisch uitsluiting voor de rest van het toernooi. 
 

7. Negatief coach gedrag 
In navolging van de regels van de IJF is coaching alleen toegestaan gedurende Matte! 
Daarenboven zal negatief gedrag van de coach ten opzichte van de arbitrage niet worden 
getolereerd. Dat betekent dat er op zal worden toegezien dat de coach zich alleen bemoeit met 
het coachen van zijn eigen judoka. Alle negatieve handelingen en gedragingen t.o.v. de arbitrage 
zal direct tot gevolg hebben dat het de coach niet zal worden toegestaan de judoka verder te 
coachen langs de rand van de mat. Negatieve handeling zijn onder andere: 
a. Aanstootgevend gedrag; 
b. Trachten de scheidsrechter te beïnvloeden; 
c. Uiten van scheidsrechters-termen en/of gebaren; 
d. Het aanvechten/bestrijden van scheidsrechterlijke beslissingen;   
e. Negatieve uitlatingen t.o.v. scheidsrechters, deelnemers en/of organiserende instantie. 

 
8. Reglement, wedstrijdtijden en  Golden Score 

a. De Internationale Judo Federatie (IJF) heeft een aantal regelwijzigingen voorgesteld voor de 
periode 2017-2020. In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio is het doel om de sport 
begrijpelijker en spectaculairder te maken. De wedstrijden worden korter, minder straffen en 
meer nadruk op de ultieme score: Ippon. 

b. Zo is de yuko verdwenen en worden scores die vroeger een yuko opleverden, nu 
gewaardeerd met een waza-ari. Verder worden partijen bij de mannen een minuut korter (was 
vijf minuten) en kan een judoka de partij verliezen wanneer hij of zij drie straffen krijgt.  
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c. Wij hebben besloten om deze nieuwe regels ook van toepassing te laten zijn op ons toernooi. 

Gender Born Game 
Time 

Golden 
Score 

Arm 
Locks Strangling Necktie 

M/F 2010-2011, U10 2 min. NO NO NO NO 
M/F 2008-2009, U12 2 min. NO NO NO NO 
M/F 2005-06-07, U15 3 min. YES NO YES NO 

M/F 2002-2003-2004, 
U18 3 min. YES YES YES YES 

M/F 1999-2000-2001, 
U21 3 min. YES YES YES YES 

M/F <=1998 Seniors 4 min. YES YES YES YES 

 

d. De rusttijd tussen twee wedstrijden is, conform het wedstrijdreglement van de Judo Bond 
Nederland, minimaal gelijk aan één maal de wedstrijdduur. 
 

9. Finales en Prijsuitreiking 
a. Finales vinden plaats op een speciale tatami in de “Finalehal”.  
b. Daar vinden tevens de prijsuitreikingen plaats voor de winnaars, 2e en twee maal 3e plaatsen 

in de categorieën die op dat tijdstip voltooid zijn. 
 

10. Toeschouwers capaciteit 
a. Ook dit jaar beschikken we weer over twee hallen, met elk hun maximale 

toeschouwerscapaciteit. Desalniettemin kan het voorkomen dat tijdelijk toeschouwers niet in 
de door hen gewenste hal plaats kunnen nemen, in verband met veiligheid en brandweer-
voorschriften. Wij vragen hiervoor begrip. 

b. Op last van de brandweer mogen –gelet op het aantal toeschouwers op de tribune– 
sporttassen niet meegenomen worden op de tribune; in noodsituaties zorgen die tassen voor 
extra problemen op de vluchtroute. 
 

11. Overnachtingen 
Indien uw club bij ons gereserveerd heeft voor overnachtingen, dan hebt u de bevestiging daarvan 
per e-mail ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u om met spoed met ons 
contact op te nemen. Wijzigingen in overnachtingen (aantal personen, nachten e.d.) zijn niet meer 
mogelijk. 
 

12. Reserveringen van bungalows op “CenterParcs de Limburgse Peel” 
Ga NIET rechtstreeks naar het park. Ga EERST naar de toernooihal 
a. Openstaande kosten van gereserveerde bungalows dient u bij ons in sporthal vooraf te 

voldoen. 
b. U ontvangt vervolgens van ons in de sporthal een bevestiging/voucher en de nummers van 

de aan U toegewezen bungalows.  

mailto:info@judovenray.nl?subject=Accomodatie%20bevestiging
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c. De uitgifte van de sleutels van de bungalows en de inname van de sleutels bij vertrek geschiedt 
op de receptie van het park zelf door personeel van CenterParcs. U dient zich bij de receptie 
van het park te melden met de door ons aan u uitgereikte bevestiging van uw boeking. 
 

13. Reservering van hotels 
Ga NIET rechtstreeks naar het hotel. Ga EERST naar de toernooihal 
a. U wordt gevraagd de nog openstaande kosten van overnachting bij ons in de sporthal vooraf 

af te rekenen en niet bij het Hotel.  
b. Nadat u de kosten van het hotel hebt betaald in de soprthal, ontvangt u een bewijs van 

betaling en een document waarmee u zich naar de hotel accommodatie kunt begeven alwaar 
u de gereserveerde kamer(s) krijgt toegewezen. 
 
 

14. Aanvullende informatie 
a. Aanvullende en last-minute informatie kunt u verkrijgen via onze Toernooi website: 

https://www.judovenray.nl/toernooi =>[Alg. Informatie].  
b. Voor belangrijke mededelingen of dringende vragen kunt u ons bellen op 0478 58 79 85 en, 

bij geen gehoor, op de mobiele telefoon 06 510 95 837. 
c. Voor overige vragen e.d. kunt u mailen naar: info@judovenray.nl 

 
 

Wij wensen u en uw judoka’s een succesvol  toernooi  2019 

Met vriendelijke groet, 

Judo Vereniging Venray. 

https://www.judovenray.nl/toernooi
mailto:info@judovenray.nl

