Judo Bond Nederland District Noord Nederland

Betreft

:

Toelichting District Opstaptoernooi

Beste sportvrienden,
Sinds 1993 organiseert het district Noord Nederland het District Opstaptoernooi. Dit
opstaptoernooi is bedoeld voor judoka's zonder wedstrijdervaring. De reden om dit
toernooi te organiseren is, dat judoka's die voor het eerst aan een toernooi meedoen,
daar soms een vervelende ervaring opdoen waardoor zij een volgende keer niet meer
mee willen doen. Doelstelling van het Opstaptoernooi is de betreffende judoka's een
goede eerste opstap te bieden om daarna door te stromen naar de gewone toernooien.
Het District Opstaptoernooi is voor jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot en met 12
jaar, in het bezit van de 6e en 5e Kyu (witte en gele band) en die nog weinig of geen
wedstrijd ervaring hebben.
De judoka's moeten worden opgegeven met geboortedatum, gewicht in kilo's, band plus
slip.
Bij de district Opstaptoernooien geldt, dat er niet meer dan 4 prijzen van JBNtoernooien vermeld mogen staan in het judopaspoort. Gebleken is echter dat dit
veel coaches en ouders niet duidelijk is, vooral omdat er altijd judoka’s zijn die hun
paspoort niet laten aftekenen na een wedstrijd. Dat dit dan een vertekend beeld geeft
moge duidelijk zijn. Ook is niet altijd duidelijk welke toernooien er nu wel en niet
meetellen.
 Voor wat betreft het probleem van het niet noteren van de uitslagen in het
judopaspoort, komt de sportiviteit en eerlijkheid van niet alleen de judoka, maar
ook van de coaches en ouders in het geding. Een judoka leert niets van een
inmaakpartij, maar kan wel het plezier in judo van de tegenstander compleet
bederven. We vragen daarom de medewerking van alle coaches om uw judoka
hierin goed te begeleiden en een judoka niet in te (laten) schrijven voor een
Opstaptoernooi wanneer deze naar uw mening daar niet meer thuis hoort.
 Voor wat betreft de vraag om welke toernooien het dan gaat is dit met de
vernieuwde aanvraagwijze via Toernooi.nl eenvoudiger geworden.
Opstaptoernooien en kleine beginnerstoernooien hoeven niet meer aangevraagd
te worden en alle andere toernooien wel. Staat een toernooi dus op de JBN
toernooikalender, dan telt de prijs ook mee voor het judopaspoort en dus voor de
deelname aan een district Opstaptoernooi.
Het lidmaatschap van de JBN is verplicht!!
Voor deelnemers welke bij opgave nog geen lid zijn van de J.B.N. wordt de mogelijkheid
geboden om ter plekke tijdens de weging lid te worden. Het judopaspoort zal na
verwerking van de gegevens en uw betaling bij het bondsbureau worden toegestuurd.
Deel dit mee aan de ouders, dit om vervelende verrassingen te voorkomen!
De judoka's worden ingedeeld op leeftijd, dat wil zeggen maximaal twee jaar verschil.
De judoka's worden dan ingedeeld op gewicht .
De verdeling zal in derde instantie (bij genoeg deelname) geschieden in 6 groepen:
1
2

witte band zonder slip of gele slip
witte band met oranje of groene slip

3
4
5
6

witte band met blauwe of bruine slip
gele band zonder slip
gele band met oranje of groene slip
gele band met blauwe of bruine slip

De genoemde indeling wordt als basis gebruikt. Op basis van de inschrijvingen neemt de
organisatie uiteindelijk een beslissing over het samenvoegen van groepen om te komen
tot verantwoorde poule-indelingen.
Om de stimulerende werking van het toernooi zoveel mogelijk te benutten worden de
volgende uitgangspunten gehanteerd :
-

iedereen krijgt een medaille;
Er zijn maximaal 12 deelnemers per poule

Mocht u naar aanleiding van dit opstaptoernooi opmerkingen of suggesties hebben, dan
willen we die graag van u horen.
Wij hopen u middels deze toelichting voldoende informatie te hebben verstrekt.
Met vriendelijke groeten,
Namens het districtsbestuur
Thea Huizinga

