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NK jiujitsu Fighting system 

 
Datum 
 

Zaterdag 17 februari 2018 
 

Plaats Topsportcentrum Almere 

Pierre de Coubertinlaan 7 

1362 LA Almere 

Tel: 036-5458456 
 

 

Aanmelding Inschrijving via www.jbn.nl.  

€15,- per jiujitsuka (na 28 januari €20,-, na 11 februari €25,-) 
 

Sluiting inschrijving Zondag 28 januari 2018 om 23.59 uur. 
 

Geboortejaren Cadetten: 

Aspiranten: 

Junioren: 

Senioren: 

Geboren in 2004, 2005, 2006 

Geboren in 2001, 2002, 2003 

Geboren in 1998, 1999, 2000 

Geboren voor 1 januari 1998 
 

Wedstrijdduur Cadetten: 

Aspiranten: 

Junioren: 

Senioren: 

2 minuten 

3 minuten 

3 minuten 

3 minuten 
 

Graduatie Cadetten: 

Aspiranten: 

Junioren: 

Senioren: 
 

Minimaal 4e kyu 

Minimaal 3e kyu 

Minimaal 2e kyu 

Minimaal 2e kyu 

Gewichtsklassen Cadetten: 

 

Heren: 

 

Dames: 

 

-34 kg, -37 kg, -41 kg, -45 kg, -50 kg,  

-55 kg, -60 kg, -66 kg, +66 kg 

-32 kg, -36 kg, -40 kg, -44 kg, -48 kg,  

-52 kg, -57 kg, -63, +63 kg 
 

Aspiranten: Heren: 

 

Dames: 

 

-46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg,  

-73 kg, -81 kg, +81 kg 

-40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, 

-63 kg, -70 kg, +70 kg 
 

Junioren: Heren: 

 

Dames: 

-56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg,  

-94 kg, +94 kg 

-49 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg 
 

Senioren: Heren:  

 

Dames: 

-56 kg, -62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg,  

-94 kg, +94 kg 

-49 kg, -55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg 
 

Controle JBN Paspoort en geldige JBN pas. 
 

Men dient zich met een geldig Nederlands paspoort of Europees 

Identiteitsbewijs van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen 

legitimeren. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs. 
 

Bijzonderheden Meer informatie: jbn.toernooi.nl en www.jbn.nl. 

 

 

  

http://www.jbn.nl/
http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B63D9BFA-1501-4EF3-93CE-9F738F8B8269
http://www.jbn.nl/
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NK jiujitsu Duo system  
 

Datum Zaterdag 17 februari 2018 

 

Plaats Topsportcentrum Almere 

Pierre de Coubertinlaan 7 

1362 LA Almere 

Tel: 036-5458456 

 

Aanmelding Inschrijving via www.jbn.nl.    

€25,- per koppel (na 28 januari €30,-, na 11 februari €35,-) 

 

Sluiting inschrijving Zondag 28 januari 2018 om 23.59 uur. 

 

Geboortejaren Cadetten: 

Aspiranten: 

Junioren: 

Senioren: 

Geboren in 2004, 2005, 2006 

Geboren in 2001, 2002, 2003 

Geboren in 1998, 1999, 2000 

Geboren voor 1 januari 1998 

 

Graduatie Cadetten: 

Aspiranten: 

Junioren: 

Senioren: 

 

Minimaal 4e kyu 

Minimaal 3e kyu 

Minimaal 2e kyu 

Minimaal 2e kyu 

 

Categorieën  Heren, dames, mixed 

 

Controle JBN Paspoort en geldige JBN pas. 

 

Men dient zich met een geldig Nederland paspoort of Europees 

Identiteitsbewijs van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen 

legitimeren. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.  

 

Bijzonderheden 

 

 

 

Het is toegestaan een koppel te vormen uit jiu jitsuka’s die van 

verschillende scholen of verenigingen afkomstig zijn.  

 

Meer informatie: jbn.toernooi.nl en www.jbn.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jbn.nl/
http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B63D9BFA-1501-4EF3-93CE-9F738F8B8269
http://www.jbn.nl/
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NK jiujitsu Ne-waza  

 
Datum Zaterdag 17 februari 2018 

 

Plaats Topsportcentrum Almere 

Pierre de Coubertinlaan 7 

1362 LA Almere 

Tel: 036-5458456 

 

Aanmelding Inschrijving via www.jbn.nl .   

€15,- per jiujitsuka (na 28 januari €20,-, na 11 februari €25,-) 

 

Sluiting inschrijving Zondag 28 januari 2018 om 23.59 uur. 

Overschrijven is mogelijk tot zondag 26 februari 2017 23.59 uur 

 

Geboortejaren Aspiranten: 

Junioren: 

Senioren: 

Geboren in 2001, 2002, 2003 

Geboren in 1998, 1999, 2000 

Geboren voor 1 januari 1998 

 

Graduatie Aspiranten: 

Junioren: 

Senioren: 

 

Minimaal 3e kyu 

Minimaal 2e kyu 

Minimaal 2e kyu 

 

Gewichtsklassen Aspiranten: 

 

 

 

 

Junioren: 

Heren:  

 

Dames: 

 

 

Heren: 

Dames: 

-46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg,  

-81 kg, +81 kg 

-40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, 

 -70 kg, +70 kg 

 

-62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg 

-55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg 

 

 Senioren: Heren: 

Dames: 

-62 kg, -69 kg, -77 kg, -85 kg, -94 kg, +94 kg 

-55 kg, -62 kg, -70 kg, +70 kg 

 

Categorieën  Heren en dames 

 

Controle JBN Paspoort en geldige JBN pas. 

 

Men dient zich met een geldig Nederland paspoort of Europees 

Identiteitsbewijs van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen 

legitimeren. Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs. 

 

Bijzonderheden Meer informatie: jbn.toernooi.nl en www.jbn.nl.  

 

http://www.jbn.nl/
http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=B63D9BFA-1501-4EF3-93CE-9F738F8B8269
http://www.jbn.nl/

