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Informatie NK jiujitsu 
 
Op zondag 19 februari 2023 vinden in Optisport Sportboulevard Dordrecht de Nederlandse 

kampioenschappen jiujitsu plaats voor -16 jaar, -18 jaar, -21 jaar en volwassenen en het nationaal 

jeugdtoernooi voor jiujitsuka’s onder 14 jaar.  

 

Inschrijving/deelname 

Klik hier om je aan te melden voor de NK jiujitsu via Sportdata. 

Door je in te schrijven via Sportdata geef je gelijk een automatische incasso af om het inschrijfgeld 

van het bij de JBN bekende bankrekeningnummer af te schrijven.  

 

Nederlandse nationaliteit bij alle categorieën 

Alle deelnemende jiujitsuka’s, moeten naast de JBN pas, zich met een geldig Nederland paspoort of 

Europees Identiteitsbewijs van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen legitimeren. Een rijbewijs is 

geen geldig legitimatiebewijs. 

Bij de -16 worden ook jiujitsuka’s met een geldig verblijfsdocument toegestaan. Deelname zonder 

geldig legitimatiebewijs is niet mogelijk.   

 

Weging 

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 DUO games 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. 

 

Medaille uitreiking 

Tijdens de medaille uitreiking dienen de sporters in een witte judogi gekleed te zijn, zonder 

schoenen en/of sokken. Anders wordt de sporter niet toegelaten tot deze ceremonie. 

In elke klasse worden medailles uitgereikt aan de nieuwe kampioenen. Voor de overige plaatsen 

geldt het volgende. In elke klasse worden de medailles voor de nummers twee en drie uitgereikt 

aan die sporters die minimaal één wedstrijd hebben gewonnen. Het kan dus zijn dat een medaille 

niet wordt uitgereikt. Dat is dus afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal gewonnen 

wedstrijden.  

 

Coaching  

Coaches worden toegelaten per 4 deelnemers/duo’s per vereniging. 

 

Deelname/leeftijden 

U14: 

U16: 
U18: 

U21: 

Adults: 

Geboren in 2010 & 2011 

Geboren in 2008 & 2009 

Geboren in 2006 & 2007 

Geboren in 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 

Geboren voor 1 januari 2006 
 

 

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=463#a_eventheadend
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Deelname DUO 

 

U14: 

U16: 
U18: 

U21: 

Adults: 

Geboren in 2010 & 2011 en max 1 per team uit 2012 

Geboren in 2008 & 2009 en max 1 per team uit 2010 

Geboren in 2006 & 2007 en max 1 per team uit 2008 

Geboren in 2003, 2004, 2005 en max 1 per team uit 2006 

Geboren voor 1 januari 2006  

 

Kosten 

Inschrijfkosten Nederlandse 

kampioenschappen 

Per Inschrijfgeld 

Van 1 januari t/m 12 februari 2023 

 

Van 1 januari t/m 12 februari 2023 

Jiujitsuka (ne-waza / fighting 

system) 

Duo system koppel 

€ 17,50 

 

€ 35,00 

 

 

Inschrijfkosten nationaal 

jeugdtoernooi 

Per Inschrijfgeld 

Van 1 januari t/m 12 februari 2023 

 

Van 1 januari t/m 12 februari 2023 

Jiujitsuka (ne-waza / fighting 

system) 

Duo system koppel 

€ 15,00 

 

€ 30,00 

 

 

Programma 

De weeg- en aanvangstijden worden uiterlijk op dinsdag 14 februari 2023 gepubliceerd op 

www.jbn.nl. We houden er in onze planning rekening mee dat jiujitsuka’s in meerdere systemen 

deel kunnen nemen.  

 

Finales 

Indien van toepassing worden finales per mat tegelijk gespeeld en vooraf aangekondigd.  

 

 

 

 

 
 

 

 

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.  

€ 17,50 per jiujitsuka (NK) 

€ 15,00 per jiujitsuka (nationaal jeugd) 
 

Sluiting inschrijving 12 februari 2023 om 23.59 uur 

Geboortejaren U14: 

U16: 

U18: 

U21: 

Adults: 

Geboren in 2010 & 2011 

Geboren in 2008 & 2009 

Geboren in 2006 & 2007 

Geboren in 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 

Geboren voor 1 januari 2006 
 

Wedstrijdduur U14: 

U16: 

U18: 

U21: 

Adults: 

2 minuten 

3 minuten 

3 minuten 

3 minuten 

3 minuten 
 

Graduatie U14: 

U16: 

U18: 

U21: 

Adults: 

Minimaal 4e kyu 

Minimaal 4e kyu 

Minimaal 3e kyu 

Minimaal 2e kyu 

Minimaal 2e kyu 

Gewichtsklassen U14: 

 

Heren: 

 

Dames: 

 

-30 kg, -34 kg, -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg,  

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

-25 kg, -28 kg, -32 kg, -36 kg, -40 kg,  

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

U16: Heren: 

 

Dames: 

-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 

U18: 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 
 

U21: Heren: 

 

Dames: 

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

-94 kg, +94 kg 

-45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -62 kg, -70 kg, 

+70 kg 
 

http://www.jbn.nl/
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Adults: Heren:  

 

Dames: 

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

-94 kg, +94 kg 

-45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -62 kg, -70 kg, 

+70 kg 
 

Controle 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. 
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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.    

€ 35,- per koppel (NK) 

€ 30,- per koppel (nationaal) 

 

Sluiting inschrijving 12 februari 2023 om 23:59 uur  

 

Geboortejaren U14: 

U16: 

U18: 

U21: 

Adults: 

Geboren in 2010 & 2011 en max 1 per team uit 2012 

Geboren in 2008 & 2009 en max 1 per team uit 2010 

Geboren in 2006 & 2007 en max 1 per team uit 2008 

Geboren in 2003, 2004, 2005, 2006 en max 1 uit 2007 

Geboren voor 1 januari 2006 

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 jiujitsuka’s die van 

verschillende scholen of verenigingen afkomstig zijn.  

 

 

 
 

 
  

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.   

€ 17,50 per jiujitsuka (NK) 

€ 15,00 per jiujitsuka (nationaal jeugd) 

 

Sluiting inschrijving 12 februari 2023 om 23:59 uur 

 

Geboortejaren U16: 

U18: 

U21: 

Adults: 

Geboren in 2008 & 2009 

Geboren in 2006 & 2007 

Geboren in 2003, 2004, 2005, 2006 en 2007 

Geboren voor 1 januari 2006 

Graduatie Geen 

 

 

 

Gewichtsklassen U16 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 

U18 

 

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 

U21 Heren: 

 

Dames: 

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

-94 kg, +94 kg 

-45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -62 kg, -70 kg, 

+70 kg 

Senioren: Heren: 

 

Dames: 

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

-94 kg, +94 kg 

-45 kg, -48 kg, -52 kg, -57 kg, -62 kg, -70 kg, 

+70 kg 

Categorieën  Heren en dames 

Controle 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. 

 

http://www.jbn.nl/

