
 

 

Made, 24 September 2018 

Aan: De deelnemende verenigingen en sportscholen 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij treft u het dagprogramma aan van het Amerhaltoernooi op zondag 7 oktober. In dit 
dagprogramma staan de diverse tijden voor de weging en aanvang van de wedstrijden voor 
verschillende leeftijdsklassen. Vanwege het opleiding van jeugd-judoscheidsrechters zal de hele dag -12 
judo plaatsvinden. Om deze reden zijn verschillende leeftijdscategorieën verdeeld over meerdere 
blokken. Let goed op wanneer uw judoka’s aan de beurt zijn. Ompoulen op de dag zelf is niet wenselijk, 
maar mogelijk. Houd rekening met het feit dat uw judoka’s hierdoor mogelijk wel genoodzaakt zijn een 
blok te wachten. En dat bij ompoulen deelname niet gegarandeerd kan worden. Daarom is het 
belangrijk gewichtswijzigingen tijdig door te geven. 
 
Tevens is een lijst bijgevoegd met de leeftijds- en gewichtsklassen welke tijdens het toernooi worden 
gehanteerd. Deze informatie ook terug te vinden via www.jbn.toernooi.nl .Verder vind u op deze site 
ook alle deelnemers en de categorie waarvoor zij zijn ingeschreven. 
 

DAGPROGRAMMA AMERHALTOERNOOI 7  OKTOBER 2018 
Plaats:   Amerhal 
  Lignestraat 58 
  Made 
8:45 uur: Opening toernooi en voorstellen scheidsrechters 
9:00 uur: Aanvang wedstrijden 
 

Blok 1: 
Jongens/heren:   -12 (-27kg, -30kg, -34kg, -38kg,-42kg) 
    -21 
 
Meisjes:   -15 
 
Aanvang weging:  7:45 - 8:30 uur 
Aanvang wedstrijden:  9:00 uur 

 
Blok 2: 
Jongens/heren:   -8 
    -12 (-46kg,-50kg,+50kg) 
    -18 
 
Meisjes/dames:   -18 
    -8 
 
Aanvang weging:  9:00 - 10:30 uur 
Aanvang wedstrijden:  11:00 uur 
 
 
 

http://www.jbn.toernooi.nl/


 

 
 

Blok 3: 

Jongens:   -10  
    -15 (-34kg, -38kg, -42kg, -46kg) 
 
Meisjes/ dames:  - 
 
Aanvang weging:  11:15 - 12:30 uur 
Aanvang wedstrijden:  13:15 uur 
 

Blok 4: 
Jongens:   -15 (-50kg, -55kg,-60kg, -66kg, +66kg) 
  
Meisjes/ dames:  -10 
    -12 
    -21 
 
Aanvang weging:  13:30 - 14:45 uur 
Aanvang wedstrijden:  15:15 
 
Voor verder informatie, afmeldingen en of wijzigingen kunt u mailen naar: 
 
Email: amerhaltoernooi@judoclubmade.nl 
 
Tot ziens op ons toernooi 
 
Wedstrijdorganisatie Amerhaltoernooi Judoclub Made 
  



 

JUDO CLUB MADE 
AMERHALTOERNOOI 

overzicht leeftijdscategorieën en gewichtsklassen 
Jongens/heren 

-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/dames 
-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. 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. 


