
 

 

 

 

 
Na een paar jaar afwezigheid zijn wij erg blij om te melden dat het Groene Hart toernooi Jiu Jitsu 
weer terug is. 
De aankomende editie gaat plaats vinden op zaterdag 20 mei 2023. Net als de voorgaande 
edities, zal het toernooi plaats vinden in, MFC de Plataan aan de Snijdelwijklaan 2 in Boskoop 
 
Wat:  

Jiu Jitsu toernooi, Fighting system, Duo system & Jiu Jitsu Newaza 
 
Wanneer:  
20 mei 2023 
 
Waar:  
MFC “de Plataan”  

Snijdelwijklaan 2 
2771 SX  Boskoop (Nederland) 
 
Weging / aanvang:  
Het exacte tijdschema kunnen wij pas gaan maken als de inschrijving is gesloten, wat gebeurt op 
zondag 30 april. Dan kunnen wij pas inschatten hoeveel tijd we nodig hebben voor alle 
wedstrijden. Als richtlijn kunnen we aangeven dat we 's ochtends zo rond 09:30 willen starten 

met het Duo system en het Jiu Jitsu Ne Waza en dat we 's middags het Fighting system zullen 

draaien. Afhankelijk van het aantal deelnemers is het mogelijk dat er in de ochtend al 
beginnerspoules van het Fighting system gedraaid zullen worden. Zodra we de definitieve 
planning hebben zullen we dit op onze sportdata pagina zetten en dit per mail communiceren 
naar alle ingeschreven scholen. 
 

Bij de weging dienen ALLE sporters zich te melden in een (korte)broek, die minimaal tot de 
knieën rijkt en een t-shirt met korte mouwen (schouders bedekt). Andere kleding wordt niet 
geaccepteerd. Omkleden dient te gebeuren in de daartoe aangewezen kleedruimtes, en niet in de 
weegruimte. Indien een sporter in meerdere categorieën wil deelnemen moet hij dat bij de eerste 
weging aangeven. Voor sporters die eerst deelnemen aan het DUO system betekend dit dat zij 
zich dus moeten laten wegen op de tijden die voor het duo blok staan aangegeven. Anders is er 
GÉÉN weegmogelijkheid meer. 

 

Wedstrijdsysteem:  
Afhankelijk van het aantal deelnemers per gewichtsklasse zal er gewerkt worden met een 

afvalsysteem of met een poulesysteem. De gewichtsklassen zijn conform onderstaande indeling. 
Bij onvoldoende deelname kunnen gewichtsklassen worden samengevoegd. Bij een eventuele 
samenvoeging zal contact worden gezocht met de coach(es) van desbetreffende deelnemer(s).  
 
De deelnemer is verplicht om in het bezit te zijn van een rode en blauwe band, scheen/wreef- en 

handbeschermers. Afhankelijk van de klasse is tevens is een mondbeschermer verplicht. We 
raden u echter aan om altijd gebruik te maken van een mondbeschermer. 

Wij willen we een onderscheid maken tussen deelnemers en beginners. Wij ervaren het niveau 
van de Jiu Jitsu toernooien als hoog waardoor het minder toegankelijk is voor beginnende 

deelnemers. Door een onderscheid te maken, hopen wij nieuwe deelnemers te stimuleren om 
kennis te maken met wedstrijden buiten de school in een ‘veilige’ omgeving. 
De grens wordt getrokken bij drie wedstrijden (zowel judo als Jiu Jitsu) buiten de school en een 
oranje band. Wij willen u met klem vragen om geen deelnemers in te schrijven in de beginners 
klasse welke niet voldoen aan het predicaat beginner om de toekomstige toppers een kans te 

geven om op een leuke manier kennis te maken met wedstrijden. Het niet behalen van een 
podiumplaats in een ander toernooi is geen reden om je in te schrijven als beginner. 

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?vernr=479


 

 

 

 

 
Categorieën  
Het document met de categorieën wordt als los bestand mee gestuurd er is ook via de sportdata 
site te downloaden. 
 
Als aanvulling op de leeftijdsklassen zoals in het document vermeldt is het Nederlandse 
wedstrijdreglement bepaald dat: 

• In de categorieën -10, -12 en -14 mogen alleen deelnemers mee doen die in de juiste 
categorie zijn ingedeeld. 

• In de categorie -16 mogen ook 12 en 13 jarigen ingeschreven worden. 
• In de categorie -18 mogen ook 15 jarigen (15 jaar op de dag van het toernooi) 

ingeschreven worden 

• In de categorie In de -21 mogen ook 16 (op de dag van het toernooi) en 17 jarigen 
ingeschreven worden  

• In de categorie +21 mogen ook 18 (op de dag van het toernooi), 19  en 20 jarigen 
ingeschreven worden 

Uiteraard zijn dit de afwijkingen en zijn deze bedoeld voor deelnemers die een extra uitdaging 
willen of die zich 2 maal voor het toernooi willen inschrijven. In geval van dit laatste voorbeeld 
dienen ze ook 2 maal de inschrijfgelden te voldoen. 

Inschrijving:  

Vanaf 1 maart tot 30 april is het mogelijk om je in te schrijven voor het toernooi. De inschrijving 

en betaling gebeurt dit jaar uitsluitend via sportdata. Hierbij is het volgende belangrijk, nadat je 
een deelnemer hebt geregistreerd via sportdata voor ons toernooi,  komt de deelnemer (of 
deelnemers) op de wachtlijst. Nadat de betaling is voldaan via sportdata (Stripe) zijn de 
deelnemers ingeschreven en bevestigd.  
Onze sportdata website is ook te benaderen via: toernooi.budocentrumhetgroenehart.nl  
 

Zorg er wel voor dat iedereen ingeschreven (betaald) is voor zondag 30 april, dan sluit de 
inschrijving. 
 
Mocht je vragen en/of problemen hebben omtrent de inschrijving dan kunt u mailen naar 
woc@budocentrumhetgroenehart.nl.  
 
Inschrijfgeld:  

Het inschrijfgeld bedraagt €16,- per fighting / Jiu Jitsu Ne Waza deelnemer en €32,- per duo en 
dient betaald te worden via sportdata. Het inschrijfgeld dient voor 30 april betaald te zijn. 
 
Afmelden:  
Bij het afmelden van een deelnemer, zonder doktersverklaring, vindt er geen restitutie van het 
inschrijfgeld plaats en is het inschrijfgeld gewoon verschuldigd. 
 

Overschrijven gewichtsklassen: 
Wijzigingen in gewichtsklassen kunnen tot de woensdag voor het toernooi (17 mei 2023 23:59) 
kosteloos worden doorgegeven. Voor overschrijvingen na 18 mei 2023 en op de dag zelf wordt er 
€10,- per deelnemer in rekening gebracht.  
   
Entree: 

De entreekosten voor toeschouwers bedraagt € 4,- per toeschouwer.  
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Scheidsrechters: 
Voor buitenlandse federaties vragen wij om per 10 inschrijvingen om 1 scheidsrechters mee te 
nemen tot een maximum van 3 scheidsrechters. De Belgische losse verenigingen zijn hier van vrij 
gesteld.  
 
Aansprakelijkheid:  

Budocentrum Het Groene Hart stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal etc.  
Deelname en/of aanwezigheid is op eigen risico.  
 
Informatie: 
Exacte (voorlopige) gegevens worden uiterlijk 1 week voor het toernooi vermeld op onze 
sportdata site (toernooi.budocentrumhetgroenehart.nl). Op de dag zelf en in de laatste week 
kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. De loting van de categorieën vind plaats op de 

dag zelf en zijn daarna via de schermen en via sportdata te bekijken.  Daarnaast wordt eventuele 
nieuwe informatie op de sportdata gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Rick van Oort, telefoon: 06-15210863 (na 18.00 en in het weekend) of 
woc@budocentrumhetgroenehart.nl.   
 
Met sportieve groet, 
 

Wedstrijd Organisatie Commissie  

 
Budocentrum Het Groene Hart 
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