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Voorwoord 

De Nationale Info is een publicatie van de Judo Bond Nederland. Deze heeft als doel de districten te 

informeren ten aanzien van de organisatie van nationale evenementen van de Judo Bond 

Nederland. 

 

Wij willen u graag op de volgende punten wijzen: 

• Dit boekwerk is een leidraad voor de planning en organisatie van nationale evenementen. De 
Nationale Wedstrijd Organisatie Commissie behoudt zich het recht voor om te allen tijde 
wijzigingen aan te brengen. Hierover zal wel tijdig gecommuniceerd worden naar de 
districten.  

• Wij verzoeken u de relevante informatie in de ‘Nationale info 2022-2023’ beschikbaar te 
stellen aan de leden van de Judo Bond Nederland in uw district. 

• Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de ‘Nationale info 2022-2023’ kunt u zich 
richten tot de afdeling wedstrijdzaken van het bondsbureau van de Judo Bond Nederland. 

• De informatie in dit boekwerk maakt geen onderdeel uit van wedstrijdbepalingen dan wel 
reglementen en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

 

De ‘Nationale info 2022-2023’ is tot stand gekomen in samenwerking met de Nationale Wedstrijd 

Organisatie Commissie. Deze commissie houdt zich bezig met de organisatie van alle Nederlandse 

Kampioenschappen en Nationale Bondskampioenschappen. Wij willen hierbij de leden van deze 

commissie hartelijk danken voor hun inspanning in deze. 

 

Wij willen u tevens hierbij veel succes toewensen bij de organisatie van de evenementen. 

 

 

Genio van Hoof 

Portefeuillehouder Leden- en wedstrijdzaken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

Versie 28 september 2022 Pag. 3/22 

Inhoud 

Algemene informatie DK’s en NK’s 

Organisatie DK’s ............................................................................... 4 

Inschrijvingstermijn DK’s ................................................................... 4 

Automatisch geplaatsten .................................................................... 4 

Legitimatie ....................................................................................... 4 

Weging ............................................................................................ 5 

Coaching ......................................................................................... 6 

Coachbandjes ...................................................................................................................... 6 
Kledingvoorschriften ............................................................................................................. 6 
IJF goedgekeurd judopak en naamembleem ............................................................................ 6 
Reclame op judogi tijdens NK’s .............................................................................................. 7 
Prijsuitreiking ...................................................................................................................... 7 

Overige informatie ............................................................................ 7 

Nationale Kalender 2022 – 2023 ......................................................... 8 

Nederlands Kwalificatie Toernooi senioren ............................................ 9 

NK judo senioren (heren en dames) .................................................. 10 

NK judo senioren (heren en dames) .................................................. 11 

Nederlandse Kampioenschappen -15 jaar .......................................... 12 

NK teams -18 jaar .......................................................................... 14 

Nederlandse Kampioenschappen -18 jaar .......................................... 15 

Nederlandse Kampioenschappen -21 jaar .......................................... 17 

NK jiujitsu Fighting system .............................................................. 18 

NK jiujitsu Duo system .................................................................... 19 

NK jiujitsu Ne-waza ......................................................................... 20 

NK jeugdteams ............................................................................... 21 

NK mixteams senioren ..................................................................... 22 

 

  



 

  

 

Versie 28 september 2022 Pag. 4/22 

Algemene informatie DK’s en NK’s 

Organisatie DK’s 
Elk jaar vinden de Districtskampioenschappen (DK) in elk district plaats in hetzelfde weekend. Bij 

hoge uitzondering wordt er toestemming verleend om Districtskampioenschappen in een andere 

dan de aangewezen weekenden te houden. Hiertoe moet toestemming gevraagd worden bij het 

bondsbureau. De NWOC in overleg met de portefeuillehouder leden- en wedstrijdzaken zal hierover 

beslissen.  

Inschrijvingstermijn DK’s 
Deze DK’s zijn kwalificatiewedstrijden voor de betreffende NK’s. De inschrijvingen worden door elk 

district zelf verwerkt via jbn.toernooi.nl. Voor de DK’s wordt een en dezelfde inschrijvingstermijn 

gehanteerd. 

De sluiting van de inschrijving: 3 weken voorafgaand aan het DK (zondag 23.59 uur) 

 

Ter verduidelijking: deze regel heeft betrekking op alle DK’s en is ingesteld om de mogelijkheid dat 

een judoka zich in twee districten inschrijft, uit te sluiten. Hierbij moet niet vergeten worden dat op 

moment van de inschrijving het lidmaatschap van de judoka telt. Dit betekent dat op moment van 

inschrijving een judoka zich alleen in kan schrijven bij het district waar de judoka op dat moment 

lid is van de JBN. 

 

Bij de voorselecties voor de Nationale kampioenschappen onder 15 jaar en onder 18 jaar kan op de 

wedstrijddag zelf een deelnemer worden overgeschreven naar de voor hem geschikte 

gewichtsklasse. 

 

Nederlands Kwalificatie Toernooi Senioren (NKT Senioren) 

Het NKT is het enige kwalificatietoernooi voor de NK judo (senioren).  

Het NKT kent een open inschrijving, wat betekent dat elke judoka die voldoet aan de inschrijfeisen 

voor het NKT zich via de club in kan schrijven via jbn.toernooi.nl.   

Automatisch geplaatsten 
De finalisten van de Nederlandse kampioenschappen -15, -18 en -21  van het vorig seizoen zijn 

automatisch geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen van het huidige seizoen, indien 

men in dezelfde leeftijdscategorie en gewichtsklasse uitkomt. Voor senioren geldt dat alleen de 

nummer 1 van het NK van het voorgaande jaar zich automatisch plaatst voor de NK van dit jaar. 

De aanmelding van de automatisch geplaatste judoka bij de NK judo -15 en NK judo -18 dient 

door het betreffende district te geschieden. Bij de NK judo -21 en NK judo senioren geschiedt de 

aanmelding van de geplaatste judoka’s door het bondsbureau.  

 

Indien de automatisch geplaatste judoka zich toch presenteert op de voorselectie in het district, 

gaat het recht op automatische plaatsing verloren (dus ook als in de voorselectie in een andere 

gewichtsklasse uitgekomen wordt). Selectie geschiedt dan uitsluitend als men voldoet aan de 

reguliere criteria. 

 

Legitimatie 

Bij de weging moet iedere judoka zich met een geldige JBN-lidmaatschapspas melden. 

 

Tevens geldt (met uitzondering van de NK mixteams senioren, NK teams -18 jaar en de NK 

jeugdteams -12/-15) dat elke judoka moet kunnen aantonen dat deze de Nederlandse nationaliteit 

bezit. Dit kan uitsluitend middels een geldig Nederlands paspoort of geldige Nederlandse 

identiteitskaart. Niet alleen op de NK’s maar ook bij alle voorrondes in het district, alsmede andere 

kwalificatiemomenten, moet een judoka zich kunnen identificeren. 
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LET OP: Een rijbewijs is hiervoor niet geschikt, omdat daar geen nationaliteit op aangeven staat.  

Als judoka’s op basis van het niet-naleven van bovenstaande worden uitgesloten van deelname, is 

dat te allen tijde de verantwoordelijkheid van de judoka zelf. 

 

Sinds 2020 is het toegestaan om deel te nemen aan het NK -18 en NK-15 met een andere 

nationaliteit mits de judoka minimaal één jaar lid is van de JBN op het moment van deelname en 

kan voldoen aan de onderstaande eisen en de bewijslast hiervoor kan aanvoeren:  

- Kopie officieel document waaruit de nationaliteit van de betrokkene blijkt. 

- Kopie inschrijving Basisregistratie Personen, waaruit blijkt dat en waar men binnen 

Nederland woonachtig is.  

- Kopie inschrijving middelbare school c.q. universiteit/hbo/mbo-instelling middels 

collegekaart. 

De formele goedkeuring betreffende deelname wordt verricht op het bondsbureau. 

Weging 
Judoka’s die zich te laat bij de weging melden, worden uitgesloten van deelname. 

Dit houdt dus ook in dat een judoka die zich bij districtskampioenschappen te laat meldt bij de 

weging, automatisch ook is uitgesloten van deelname aan Nederlandse- of 

Bondskampioenschappen. 

 

Iedere judoka moet voldoen aan de gestelde eisen van zijn/haar gewichtsklasse. Dat betekent dat 

men niet te zwaar, maar óók niet te licht mag zijn voor de betreffende gewichtsklasse. 

 

Voor junioren (-21 jaar) en senioren geldt: weging vindt plaats in onderkleding. De judoka mag 

gevraagd worden de onderkleding uit te doen om er van verzekerd te zijn dat hij of zij voldoet aan 

de gestelde limieten van zijn of haar gewichtsklasse. 

 

Voorbeeld:  

Een mannelijke judoka weegt 81,04 kilo. Dit wordt afgerond naar 81,0 kilo en mag dus uitkomen in 

de klasse -81 kilo. Als een judoka 81,06 blijkt te wegen, wordt dit afgerond naar 81,1 kilo. Hij mag 

niet deelnemen in de klasse -81 kilo. 

 

Voor cadetten (-18 jaar) en jonger geldt: weging vindt plaats in onderkleding, waarvoor een marge 

van 0,1 kilo wordt gehanteerd.  

 

Voorbeeld: 

Een vrouwelijke judoka weegt 63,1 kilo. Deze judoka mag worden ingedeeld in de klasse -63 kilo. 

Is het gewogen gewicht evenwel 63,15 kilo, dan is zij te zwaar voor deze categorie. 

 

Bovenstaande voorbeeld geldt uitsluitend voor de leeftijdscategorieën tot en met -18 jaar.  

Als judoka’s op basis van het niet-naleven van bovenstaande worden uitgesloten van deelname, is 

dat te allen tijde de verantwoordelijkheid van de judoka zelf. 

 

Bij de Nederlandse kampioenschappen mag de deelnemende judoka zich -uitsluitend in het voor 

hem of haar toegewezen weegblok- maximaal tweemaal melden voor de weging. Is bij de eerste 

weging het gewicht conform de categorie waarvoor de judoka is geplaatst, dan kan de judoka 

deelnemen en komt de tweede weging te vervallen.  

Is de judoka bij de eerste weging te zwaar of te licht, dan mag de judoka zich in het betreffende 

weegblok nogmaals voor de weging melden. Blijkt het gewicht conform de gewichtsklasse 

waarvoor de judoka geplaatst is te zijn, dan kan deze deelnemen. Is de judoka echter opnieuw te 

zwaar of te licht, dan wordt deze uitgesloten van deelname. Hier is geen sprake van een marge.  
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Bij de Nederlandse Kampioenschappen -18 en -21 jaar en het NK senioren wordt aan judoka’s de 

mogelijkheid geboden om de avond voor het kampioenschap -binnen een bij de uitnodiging te 

publiceren tijdsblok- te wegen. Dit is evenwel geen verplichting. 

Meldt men zich op de avond te voren voor de weging, dan vervalt daarmee de mogelijkheid om op 

de dag van het toernooi te wegen.  

 

Judoka’s die op de avond voor het kampioenschap zijn gewogen, kunnen op de dag van het 

kampioenschap -steekproefsgewijs- worden opgeroepen voor een controle weging. Hiertoe wordt 

de door de IJF vastgestelde 5% controle-regel gehanteerd. 

Coaching 
Tijdens de wedstrijd mag de coach verbaal de deelnemer alleen toespreken of non-verbale 

aanwijzingen geven gedurende de periode waarin de wedstrijdtijd tijdelijk is gestopt (‘mate’). Deze 

regelgeving geldt voor alle leeftijdscategorieën. 

 

Coachbandjes 

Voor alle NK’s geldt: 

 

Club met:  

1 t/m 3 deelnemers   1 coachbandje 

4 t/m 6 deelnemers  2 coachbandjes 

7 t/m 9 deelnemers  3 coachbandjes 

10 t/m 12 deelnemers  4 coachbandjes 

13 t/m 15 deelnemers  5 coachbandjes 

vanaf 16 deelnemers  6 coachbandjes 

teamwedstrijden  2 coachbandjes per team 

 

Clubs wordt de mogelijkheid geboden, bij individuele NK’s, een extra coachbandjes aan te schaffen 

tot een maximum gelijk aan het aantal deelnemers van de desbetreffende vereniging of 

sportschool. Eén club kan maximaal zes coachbandjes bezitten. 

 

Prijs extra coachbandje NK senioren:  € 15,- 

Prijs extra coachbandje jeugd NK’s:  € 10,- 

 

Kledingvoorschriften  

 

IJF goedgekeurd judopak en naamembleem 

Bij de volgende wedstrijdactiviteiten is het gebruik van blauwe judogi verplicht en is het niet 

toegestaan gebruik te maken van een rode en witte band als onderscheiding tussen de beide 

deelnemers:  

- Nederlandse kampioenschappen onder 18 jaar;  

- Nederlandse kampioenschappen onder 21 jaar;  

- Nederlands kwalificatie toernooi senioren dames/heren;  

- Nederlandse kampioenschappen senioren dames/heren;  

- NK mixteams. 

  

De verplichtingen gelden niet voor de selectiewedstrijden van de betreffende kampioenschappen.  

 

Bij de volgende wedstrijdactiviteiten is het dragen van een officieel EJU/IJF naamembleem 

verplicht:  

- Nederlandse kampioenschappen senioren dames/heren; 

- Nederlands kwalificatie toernooi senioren dames/heren; 
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Bij de overige evenementen wordt het dragen van een officieel EJU/IJF  naamembleem 

geadviseerd.  

 

Bij de Nederlandse Kampioenschappen geldt het advies een officieel IJF goedgekeurd judopak 

(blauw en wit) te dragen, dit is echter niet verplicht.   

 

Reclame op judogi tijdens NK’s 

Voor de regelgeving met betrekking tot de toegestane reclameafbeeldingen wordt verwezen naar 

de richtlijnen in het BondsVademecum (Hoofdstuk 4.09). 

 

Prijsuitreiking 

Judoka’s/jiujitsuka’s dienen zich bij de prijsuitreiking voor individuele NK’s te presenteren in witte 

judogi. Bij teamkampioenschappen in witte of blauwe judogi, één geheel als team. 

Overige informatie 
Voor alle overige informatie verwijzen wij u door naar het BondsVademecum: Wedstrijdbepalingen 

Judo (Hoofdstuk 4.03). 
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Nationale Kalender 2022 – 2023 
 

Datum Toernooi Plaats 

Zaterdag 1 oktober 2022 NKT senioren Almere 

15/16 oktober 2022 Districtskampioenschappen -15 
ON, MN, NH, ZH, 
ZN, LI, NN 

Zaterdag 22 & zondag 23 
oktober 2022 

NK Senioren Almere 

Zaterdag 5 november 2022 Nederlandse kampioenschappen -15 Hoogeveen 

Zaterdag 26 november 2022 NK teams -18 Almelo 

28/29 januari 2023 DK -18 
ON, MN, NH, ZH, 

ZN, LI, NN 

Zaterdag 11 februari 2023 NK -18 Den Haag 

Zaterdag 18 februari 2023 NK -21 Dordrecht 

Zondag 19 februari 2023 NK JJ Dordrecht 

Zondag 16 april 2023 Nationale Budodag Papendal 

Zaterdag 17 juni 2023 NK jeugdteams Nijmegen 

Zaterdag 24 juni 2023 NK mixteams senioren Rotterdam 
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Nederlands Kwalificatie Toernooi senioren 

 
Datum Zaterdag 1 oktober 2022 

 

Plaats Topsportcentrum Almere 

Pierre de Coubertinplein 4 

1362 LB Almere 

Tel: 036-5458458 

 

Aanmelding Open inschrijving via jbn.toernooi.nl  

€22,- per judoka 

 

Sluiting inschrijving Zondag 11 september 2022 om 23.59 uur 

Overschrijven is mogelijk tot zondag 25 september 2022 om 23.59 uur 

 

Geboortejaren Geboren voor 1 januari 2008 

 

Wedstrijdduur Heren: 

Dames: 

4 minuten 

4 minuten 

 

Gewichtsklassen 

 

Heren:  

Dames: 

 

-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

-48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg  

 

Wedstrijdsysteem 

 

Per categorie:  

2 deelnemers: "best of three"   

3, 4, 5 deelnemers: halve competitie  

6 en meer deelnemers: wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie 

en twee 3e plaatsen, plus extra partijen om de 7e t/m 10e plaats. 

 

Aanvang- en 

weegtijden 

Worden uiterlijk maandag 26 september 2022 via jbn.toernooi.nl en 

www.jbn.nl bekendgemaakt. 

 

Controle Men dient zich met een geldig Nederlands paspoort of Europese 

Identiteitsbewijs van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen legitimeren. 

Een rijbewijs is voor dit doel geen geldig legitimatiebewijs, daar de 

Nederlandse nationaliteit daarmee niet kan worden aangetoond. 

 

Daarnaast dient de (digitale) JBN pas getoond te worden.  

 

Coachlicentie JBN: De regelgeving omtrent coachlicentie wordt niet 

toegepast. 

Bijzonderheden Het dragen van een officieel EJU/IJF naamembleem is verplicht. Daarnaast 

geldt het advies om een officieel IJF goedgekeurd judopak (blauw en wit) te 

dragen, dit is echter niet verplicht. 

 

Er vindt geen prijsuitreiking plaats.  

 

 

 

http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=C0852724-CC74-464A-BF2E-129FACE30656
http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=C0852724-CC74-464A-BF2E-129FACE30656
http://www.jbn.nl/
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NK judo senioren (heren en dames)  
 

Datum Zaterdag 22 oktober 2022 

 

Plaats Topsportcentrum Almere 

Pierre de Coubertinplein 4 

1362 LB Almere 

Tel: 036-5458458 

 

Aanmelding Niet van toepassing i.v.m. kwalificatie middels NKT 

 

Sluiting inschrijving Niet van toepassing  

Geboortejaren Geboren voor 1 januari 2008 

 

Wedstrijdduur Dames: 

Heren:  

4 minuten 

4 minuten 

 

Gewichtsklassen Heren: 

Dames: 

  

-60 kg, -66 kg, -73 kg 

-48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg 

Wedstrijdsysteem Per categorie:  

2 deelnemers: "best of three"   

3, 4, 5 deelnemers: halve competitie  

6 en meer deelnemers: wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie 

en twee 3e plaatsen 

 

Aanvang- en 

weegtijden 

Worden uiterlijk maandag 17 oktober 2022 via jbn.toernooi.nl en 

www.jbn.nl bekendgemaakt. 

 

Controle Men dient zich met een geldig Nederlands paspoort of Europese 

Identiteitsbewijs van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen 

legitimeren. Een rijbewijs is voor dit doel geen geldig legitimatiebewijs, 

daar de Nederlandse nationaliteit daarmee niet kan worden aangetoond. 

 

Daarnaast dient de (digitale) JBN pas getoond te worden.  

 

Bijzonderheden Het dragen van een officieel EJU/IJF naamembleem is verplicht. Daarnaast 

geldt het advies om een officieel IJF goedgekeurd judopak (blauw en wit) 

te dragen, dit is echter niet verplicht. 

 

 

 

  

http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=60514CEA-5998-4C97-B779-A7B2E74A6D05
http://www.jbn.nl/
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NK judo senioren (heren en dames) 

 
Datum Zondag 23 oktober 2022 

 

Plaats Topsportcentrum Almere 

Pierre de Coubertinplein 4 

1362 LB Almere 

Tel: 036-5458458 

 

Aanmelding Niet van toepassing i.v.m. kwalificatie middels NKT. 

 

Sluiting inschrijving Niet van toepassing.  

Geboortejaren Geboren voor 1 januari 2008 

 

Wedstrijdduur Heren: 

Dames: 

4 minuten 

4 minuten  

 

Gewichtsklassen Heren:  

Dames:  

-81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

-70 kg, -78 kg, +78 kg 

 

Wedstrijdsysteem Per categorie:  

2 deelnemers: "best of three"   

3, 4, 5 deelnemers: halve competitie  

6 en meer deelnemers: wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie 

en twee 3e plaatsen 

 

Aanvang- en 

weegtijden 

Worden uiterlijk maandag 17 oktober 2022 via jbn.toernooi.nl en 

www.jbn.nl bekendgemaakt. 

 

Controle Men dient zich met een geldig Nederlands paspoort of Europese 

Identiteitsbewijs van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen 

legitimeren. Een rijbewijs is voor dit doel geen geldig legitimatiebewijs, 

daar de Nederlandse nationaliteit daarmee niet kan worden aangetoond. 

 

Daarnaast dient de (digitale) JBN pas getoond te worden.  

 

Bijzonderheden Het dragen van een officieel EJU/IJF naamembleem is verplicht. Daarnaast 

geldt het advies om een officieel IJF goedgekeurd judopak (blauw en wit) 

te dragen, dit is echter niet verplicht. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=60514CEA-5998-4C97-B779-A7B2E74A6D05
http://www.jbn.nl/
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Nederlandse Kampioenschappen -15 jaar 

 
Datum Zaterdag 5 november 2022 

 

Plaats Sporthal Het Activum 

Sportveldenweg 2 

79-2 NX  Hoogeveen 

 

Aanmelding Plaatsing via de DK’s (eerste vier judoka’s per gewichtsklasse). Inschrijving per 

district. 

 

Sluiting inschrijving Niet van toepassing 

 

Geboortejaren 2008, 2009 en 2010 

Geboren na 31 december 2007 en voor 1 januari 2011 

 

Graduatie Tijdens het NK -15 is er geen sprake van een minimale graduatie. 

 

Gewichtsklassen Heren:  

 

Dames: 

-34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 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 kg, 

+63 kg 

 

Wedstrijdsysteem Per categorie:  

2 deelnemers: "best of three"   

3, 4, 5 deelnemers: halve competitie  

6 en meer deelnemers: wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie 

en twee 3e plaatsen 

 

Aanvang- en 

weegtijden 

Worden uiterlijk maandag 31 oktober 2022 via jbn.toernooi.nl en www.jbn.nl 

bekendgemaakt. 

 

Controle Men dient zich met een geldig Nederlands paspoort of Europese Identiteitsbewijs 

van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen legitimeren.  

 

Daarnaast dient het JBN paspoort en de digitale JBN pas getoond te worden.  

 

Sinds 2020 is het toegestaan om deel te nemen aan het NK -15 met een andere 

nationaliteit mits de judoka minimaal één jaar lid is van de JBN op het moment 

van deelname en kan voldoen aan de onderstaande eisen en de bewijslast 

hiervoor kan aanvoeren:  

- Kopie officieel document waaruit de nationaliteit van de betrokkene blijkt. 

- Kopie inschrijving Basisregistratie Personen, waaruit blijkt dat en waar 

men binnen Nederland woonachtig is.  

- Kopie inschrijving middelbare school c.q. universiteit/hbo/mbo-instelling 

middels collegekaart. 

De formele goedkeuring betreffende deelname wordt verricht op het 

bondsbureau. 

 

http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=C0852724-CC74-464A-BF2E-129FACE30656
http://www.jbn.nl/
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Bijzonderheden Alle judoka’s moeten zowel een witte als een rode band bij zich hebben. 

De judoka in de witte judogi/witte band wordt als eerste opgeroepen. 
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NK teams -18 jaar  
 

Datum Zaterdag 26 november 2022 
 

Plaats IISPA 
Stadionlaan 60 
7606 JZ Almelo 

0546-863636 
 

Aanmelding Open inschrijving 
 

Sluiting inschrijving Zondag 6 november 2022 om 23.59 uur 

Geboortejaren 2005, 2006, 2007, 2008 

Geboren na 31 december 2004 en voor 1 januari 2009 

 
Wedstrijdduur 4 minuten 

 

Gewichtsklassen Dames: 
Heren: 

-48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg 
-50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, +81 kg 
 

Weging Dames:  
 
Heren: 

Max. 10 judoka’s mogen zich melden bij de weging, max. 2 
per gewichtscategorie 
Max. 14 judoka’s mogen zich melden bij de weging, max. 2 

per gewichtscategorie 
 

Controle JBN paspoort en digitale JBN pas 
 

Bijzonderheden Bij dit evenement dienen de teams zowel in een wit, als blauw judopak op 

de tatami te kunnen verschijnen.  
Bij dit evenement geldt het advies om een officieel IJF goedgekeurd 
judopak (blauw en wit) te dragen, dit is echter niet verplicht. Hetzelfde 

advies geldt voor het dragen van een EJU/IJF naamembleem. 
 
Bij het NK teams -18 is het toegestaan dat een team zich maximaal 
tweemaal bij de officiële weging meldt. 
 
De coach dient bij aanvang van iedere ronde de volledige teamopstelling 
door te geven. 
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Nederlandse Kampioenschappen -18 jaar 

 
Datum Zaterdag 11 februari 2023 

 

Plaats Sportcampus Zuiderpark 

Mr. P. Drooglever Fortuynweg 22 

2533 SR Den Haag 

 

Aanmelding Plaatsing via de DK’s (eerste vier judoka’s per gewichtsklasse). Inschrijving per 

district. 

 

Sluiting inschrijving Niet van toepassing 

 

Geboortejaren 2006, 2007, 2008 en 2009 

Geboren na 31 december 2005 en voor 1 januari 2010 

 

Graduatie Tijdens het NK -18 is er geen sprake van een minimale graduatie. 

 

Gewichtsklassen Heren:  

 

Dames: 

-46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, 

+90 kg 

-40 kg, -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 

 

Wedstrijdsysteem Per categorie:  

2 deelnemers: "best of three"   

3, 4, 5 deelnemers: halve competitie  

6 en meer deelnemers: wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie 

en twee 3e plaatsen 

 

Aanvang- en 

weegtijden 

Worden uiterlijk maandag 6 februari 2023 via jbn.toernooi.nl en www.jbn.nl 

bekendgemaakt. 

 

Controle Men dient zich met een geldig Nederlands paspoort of Europees Identiteitsbewijs 

van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen legitimeren. 

Een rijbewijs is voor dit doel geen geldig legitimatiebewijs, daar de Nederlandse 

nationaliteit daarmee niet kan worden aangetoond.  

 

Daarnaast dient het JBN paspoort en de digitale JBN pas getoond te worden.  

 

Sinds 2020 is het toegestaan om deel te nemen aan het NK -18 met een andere 

nationaliteit mits de judoka minimaal één jaar lid is van de JBN op het moment 

van deelname en kan voldoen aan de onderstaande eisen en de bewijslast 

hiervoor kan aanvoeren:  

- Kopie officieel document waaruit de nationaliteit van de betrokkene blijkt. 

- Kopie inschrijving Basisregistratie Personen, waaruit blijkt dat en waar 

men binnen Nederland woonachtig is.  

- Kopie inschrijving middelbare school c.q. universiteit/hbo/mbo-instelling 

middels collegekaart. 

De formele goedkeuring betreffende deelname wordt verricht op het 

bondsbureau.  

  

http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=C0852724-CC74-464A-BF2E-129FACE30656
http://www.jbn.nl/
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Bijzonderheden Alle judoka’s moeten zowel in witte als in blauwe judogi op de mat kunnen 

verschijnen. 

 

Bij dit evenement geldt het advies om een officieel IJF goedgekeurd judopak 

(blauw en wit) te dragen, dit is echter niet verplicht. Hetzelfde advies geldt voor 

het dragen van een EJU/IJF naamembleem. 
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Nederlandse Kampioenschappen -21 jaar 
 

Datum Zaterdag 18 februari 202 

 

Plaats Optisport Sportboulevard Dordrecht 

Fanny Blankers-Koenweg 10 

3318 AL Dordrecht  

Tel: 078 – 711 1600 

 

Aanmelding Open inschrijving via jbn.toernooi.nl. 

 

Inschrijving open Dinsdag 1 november 2023. 

 

Sluiting inschrijving Zondag 29 januari 2023 om 23.59 uur 

 

Geboortejaren 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 

Geboren na 31 december 2002 en voor 1 januari 2009 

 

Wedstrijdduur 4 minuten 

 

Gewichtsklassen Heren:  

Dames: 

 

-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

-48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 

 

Wedstrijdsysteem Per categorie:  

2 deelnemers: "best of three"   

3, 4, 5 deelnemers: halve competitie  

6 en meer deelnemers: wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie 

en twee 3e plaatsen 

 

Aanvang- en 

weegtijden 

Worden uiterlijk maandag 13 februari 2023 via jbn.toernooi.nl en 

www.jbn.nl bekendgemaakt.  

 

Controle Men dient zich met een geldig Nederlands paspoort of Europees 

Identiteitsbewijs van het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen 

legitimeren. 

Een rijbewijs is voor dit doel geen geldig legitimatiebewijs, daar de 

Nederlandse nationaliteit daarmee niet kan worden aangetoond.  

 

Daarnaast dient het JBN paspoort en de digitale JBN pas getoond te 

worden.  

  

Bijzonderheden Alle judoka’s moeten zowel in witte als in blauwe judogi op de mat kunnen 

verschijnen. 

 

Bij dit evenement geldt het advies om een officieel IJF goedgekeurd 

judopak (blauw en wit) te dragen, dit is echter niet verplicht. Bij dit 

evenement wordt het dragen van een IJF/EJU naamembleem geadviseerd 

dit is echter niet verplicht.  

  

https://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=1C08B53C-B4F1-40F0-911B-861075AF8F02
https://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=1C08B53C-B4F1-40F0-911B-861075AF8F02
http://www.jbn.nl/
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NK jiujitsu Fighting system 

 
Datum 
 

Zondag 19 februari 2023 
 

Plaats Optisport Sportboulevard Dordrecht 

Fanny Blankers-Koenweg 10 

3318 AL Dordrecht  

Tel: 078 – 711 1600 
 

 

Aanmelding Inschrijving via www.jbn.nl.  

 
 

Sluiting inschrijving Nader te bepalen 

Geboortejaren Cadetten: 

Aspiranten: 

Junioren: 

Senioren: 

Geboren in 2009, 2010, 2011 

Geboren in 2006, 2007, 2008 

Geboren in 2003, 2004, 2005 

Geboren voor 1 januari 2003 
 

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 digitale 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/


 

  

 

Versie 28 september 2022 Pag. 19/22 

NK jiujitsu Duo system 
 

Datum Zondag 19 februari 2023 

 

Plaats Optisport Sportboulevard Dordrecht 

Fanny Blankers-Koenweg 10 

3318 AL Dordrecht  

Tel: 078 – 711 1600 
 

 

Aanmelding Inschrijving via www.jbn.nl.    

 

Sluiting inschrijving Nader te bepalen 

 

Geboortejaren Cadetten: 

Aspiranten: 

Junioren: 

Senioren: 

Geboren in 2009, 2010, 2011 

Geboren in 2006, 2007, 2008 

Geboren in 2003, 2004, 2005 

Geboren voor 1 januari 2003 

 

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 digitale 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 jiujitsuka’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 Zondag 19 februari 2023 

 

Plaats Optisport Sportboulevard Dordrecht 

Fanny Blankers-Koenweg 10 

3318 AL Dordrecht  

Tel: 078 – 711 1600 
 

 

Aanmelding Inschrijving via www.jbn.nl.   

 

Sluiting inschrijving Nader te bepalen 

 

Geboortejaren Aspiranten: 

Junioren: 

Senioren: 

Geboren in 2004, 2005, 2006 

Geboren in 2001, 2002, 2003 

Geboren voor 1 januari 2001 

 

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 digitale 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/
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NK jeugdteams 
 

Datum Zaterdag 17 juni 2023 

Plaats Jan Massinkhal 

Nieuwe Dukenburgseweg 5 

6534 AD Nijmegen 

 

Aanmelding Plaatsing via jeugdteamcompetitie in district. Inschrijving per district. 

 

Sluiting inschrijving Niet van toepassing 

Geboortejaren -12 jaar: 

-15 jaar: 

2012, 2013, 2014, 2015 

2009, 2010, 2011 

 

Gewichtsklassen -12 jaar:  

Jongens: -30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, +42 kg 

Meisjes: -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg, +40 kg 

Plusgewichten maximaal 20% boven aangegeven gewicht. 

 

-15 jaar:  

Jongens: -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg 

Meisjes: -44 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, +57 kg  

Geen maximum bij plusgewichten 

 

Wedstrijdsysteem Per klasse: 

6 en meer teams ->wedstrijdsysteem met dubbele eliminatie en twee 3e plaatsen 

 

Aanvang- en 

weegtijden 

Worden uiterlijk maandag 12 juni 2023 via jbn.toernooi.nl en www.jbn.nl 

bekendgemaakt.  

 

Controle JBN paspoort en geldige digitale JBN pas.  

 

Bijzonderheden Alle judoka’s moeten zowel met een witte als een rode band op de mat kunnen 

verschijnen. Het team met de witte band wordt als eerste opgeroepen. 

 

De coach dient bij aanvang van iedere ronde de volledige teamopstelling door te 

geven aan de wedstrijdleiding. 

 

Een team mag uit meer dan twee clubs uit hetzelfde district bestaan. 

 

 

 
 

 
  

https://jbn.toernooi.nl/sport/tournament.aspx?id=ABD7F310-B82E-4C0D-A576-605E9CACA9C1
http://www.jbn.nl/
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NK mixteams senioren 
 

Datum Zaterdag 24 juni 2023 
 

Plaats Rotterdam Ahoy 
Ahoyweg 10 
3084 BA  Rotterdam 

Aanmelding Open inschrijving 
 

Sluiting inschrijving Zondag 4 juni 2023 om 23.59 uur 

Geboortejaren Geboren voor 1 januari 2009 

 

Wedstrijdduur 4 minuten 
 

Gewichtsklassen Dames: 
Heren: 

-57 kg, -70 kg, +70 kg 
-73 kg, -90 kg, +90 kg 
 

Weging Dames:  
Heren: 

Max. 6 judoka’s mogen zich melden bij de weging, max. 2 
per gewichtscategorie 
Max. 6 judoka’s mogen zich melden bij de weging, max. 2 

per gewichtscategorie 
 

Controle JBN paspoort en digitale JBN pas 

Bijzonderheden Bij dit evenement dienen de teams zowel in een wit, als blauw judopak op 
de tatami te kunnen verschijnen.  

Bij dit evenement geldt het advies om een officieel IJF goedgekeurd 
judopak (blauw en wit) te dragen, dit is echter niet verplicht. Hetzelfde 
advies geldt voor het dragen van een EJU/IJF naamembleem. 

 
Bij het NK mixteams is het toegestaan dat een team zich maximaal 
tweemaal bij de officiële weging meldt. 
 
De coach dient bij aanvang van iedere ronde de volledige teamopstelling 
door te geven. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


