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Top Judo toernooi voor wedstrijdjudoka’s tot 21 jaar 
 

Dit judo evenement, dat voor de 45e keer (!) wordt georganiseerd, is voor judoka’s van 12 tot 21 jaar 
in drie leeftijdsgroepen. Deze editie hopen we weer richting de 2000 deelnemers te gaan. Het 
Matsuru Dutch Open Espoir zal ook dit jaar plaatsvinden in Eindhoven. Het toernooi wordt 
georganiseerd volgens de normen zoals die gelden voor internationale judo toernooien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  14 en 15 januari 2023 
Plaats  Indoor Sport Centrum Eindhoven 

Bram Venemanlaan 1 
Eindhoven 

   
Tijdschema 

ZATERDAG 14 JANUARI 2023 

Leeftijd Geboren in Gewichtsklassen 

Vrouwen tot 15 jaar* 2009-2010-2011 -32,-36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 Kg 

Mannen tot 18 jaar** 
2006-2007-2008 

-46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 Kg 

Vrouwen tot 18 jaar ** -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

ZONDAG 15 JANUARI 2023 

Leeftijd Geboren in Gewichtsklassen 

Mannen tot 15 jaar * 2009-2010-2011 -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 Kg 

Vrouwen tot 21 jaar ** 
2003-2004-2005 

-44,-48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 Kg 

Mannen tot 21 jaar ** -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 Kg 
* vanaf 3e Kyu 
** vanaf 2e Kyu 

 
Weeg- en aanvangstijden worden uiterlijk 14 dagen voor het toernooi bekend gemaakt via 
jbn.toernooi.nl en via email. 
 

http://www.dutchopenespoir.nl/
https://www.google.com/maps/dir/''/''/@51.4077674,5.4749974,15.21z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x0:0xce107ab6979899ad!2m2!1d5.4794214!2d51.4066808!1m5!1m1!1s0x0:0xfb548a153af0f857!2m2!1d5.4813231!2d51.412907!3e2
https://www.google.com/maps/dir/''/''/@51.4077674,5.4749974,15.21z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x0:0xce107ab6979899ad!2m2!1d5.4794214!2d51.4066808!1m5!1m1!1s0x0:0xfb548a153af0f857!2m2!1d5.4813231!2d51.412907!3e2
https://jbn.toernooi.nl/sport/events.aspx?id=B622815B-B61A-426E-8AC4-735498E15478
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Wedstrijdduur 
Judoka’s -15 jaar: 3 minuten;  
Judoka’s -18 en -21 jaar: 4 minuten 
 
Wedstrijdsysteem 
Er wordt het Braziliaans systeem gehanteerd, dus alleen herkansing voor verliezers van de 
poulewinnaars. 
 
Inschrijving 
Inschrijving kan tot uiterlijk 1 december 2022. Het inschrijfgeld bedraagt € 30 per inschrijving.   
Wij verzoeken u met klem om alleen judoka’s in te schrijven die prijzen kunnen halen op een 
districtskampioenschap. JBN clubs kunnen alleen inschrijven via online inschrijving via het JBN 
Toernooi Pakket. Ook de betaling moet dan meteen, via iDeal, voldaan worden. Als het totale bedrag 
niet uiterlijk 1 december 2022 is voldaan, dan wordt op de wedstrijddag zelf 10% van het 
openstaande bedrag per club extra in rekening gebracht. Restitutie wordt na 1 december niet meer 
verleend.  
 
Mocht het toernooi door bepaalde omstandigheden geannuleerd worden, dan krijgt u uiteraard een 
volledige restitutie van het betaalde inschrijfgeld. 
 
Overschrijven  
U kunt op jbn.toernooi.nl  alle inschrijvingen bekijken, controleren en zelfs gewichten aanpassen. Tot 
1 januari 2023 is het mogelijk online een gewichtsverandering door te geven.  
 
Weging 
Een deelnemer mag zich, in maximaal één weegronde, tweemaal melden. Indien bij de tweede 
weging niet aan de opgegeven gewichtsklasse wordt voldaan, dan is het mogelijk tegen 
administratiekosten van € 5.- naar een andere gewichtsklasse overgeschreven te worden. Het is niet 
mogelijk om proef te wegen. Het is mogelijk om 1 dag van te voren te wegen.  
 
Coaches 
Het aantal deelnemers per dag bepaalt hoeveel coaches per club gratis die dag toegang krijgen. Per 5 
deelnemers wordt één coach gratis in de zaal toegelaten. Iedere coach krijgt een coachbandje. 
 
Prijzen & Bokaal 
Naast een medaille krijgt iedere prijswinnaar een Matsuru kortingsbon met kortingen van 20% tot 
40%.   
Iedere club kan in aanmerking komen voor de Smit wisselbokaal. Deze is voor de club met de meeste 
prijzen tijdens beide toernooidagen. Om hieraan te kunnen deelnemen moet op beide dagen, 
voordat de wedstrijden beginnen, de namen van 5 favoriete judoka’s van de club ingeleverd worden 
bij de Hoofdjury.  
 
  

http://www.dutchopenespoir.nl/
https://jbn.toernooi.nl/sport/tournament?id=B622815B-B61A-426E-8AC4-735498E15478
https://jbn.toernooi.nl/sport/tournament?id=B622815B-B61A-426E-8AC4-735498E15478
https://jbn.toernooi.nl/sport/tournament?id=B622815B-B61A-426E-8AC4-735498E15478
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Dan punten 
Behalen van Dan punten (alleen voor JBN leden) is mogelijk. 
 
Overnachting 
Voor overnachting verwijzen wij naar twee hotels die speciale korting verstrekken als u bij de boeking 
laat weten dat u deelneemt aan het Espoir judo toernooi:  

• Hotel Van der Valk Eindhoven. Op 10 minuten loopafstand van de sporthal.  
€ 98,50 voor 2-persoonskamer. Gebruik promotiecode EIN-GF156535 

• Hotel NH Koningshof in Veldhoven. Op 10 minuten, met de auto, van de sporthal.  
€ 69,15 voor 2-persoonskamer.  

 
Trainingskamp 
Helaas is nog niet bekend waar het judo trainingskamp, op maandag 16 en dinsdag 17 januari,  
georganiseerd gaat worden. Uiterlijk 1 oktober 2022 zal deze info verstrekt worden op 
www.dutchopenespoir.nl  
 
Vervoer 
Zowel voor, tijdens, als na het toernooi bestaan er verschillende vervoersmogelijkheden, 
bijvoorbeeld vanaf hotel Koningshof naar de sporthal of vanaf het vliegveld of treinstation naar de 
sporthal. Deze keer zal er een andere organisatie zorgdragen voor deze transporten. Kijk op 
www.dutchopenespoir.nl  voor meer informatie.   
 
Organisatie 
Judo Bond Nederland – district Zuid-Nederland.  
 
Aansprakelijkheid 
Judo Bond Nederland, district Zuid-Nederland, is niet verantwoordelijk voor schade geleden door 
ongevallen, diefstal, enz.  
 
Informatie 
Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Eddy Jongenelen: info.dwoc@jbn-zn.nl   
 
Kijk voor meer info op www.dutchopenespoir.nl. Hierop zullen ook eventuele COVID-19 maatregelen 
worden gepubliceerd.    
 

http://www.dutchopenespoir.nl/
https://www.hoteleindhoven.nl/
http://www.nh-hotels.com/event/do-espoir-judo-tournament
http://www.dutchopenespoir.nl/
http://www.dutchopenespoir.nl/
mailto:info.dwoc@jbn-zn.nl
http://www.dutchopenespoir.nl/

