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Zorgvlied , februari 2023. 
Betreft: Uitnodiging. 

  
 

District Noord Nederland Seniorentoernooi 2023 
 
Wanneer?  13 mei 2023 
Waar?   Sportcentrum Drachten aan de Leerweg te Drachten 
 
District Noord-Nederland van Judobond Nederland nodigt u hierbij wederom van harte uit om deel te nemen aan 
seniorentoernooi editie 2023. 
 
Een toernooi waarbij gezelligheid voorop staat, zodat ook de minder ervaren senioren judoka mee kan doen met 
een toernooi. Naast gezelligheid is ook de insteek dat maandagochtend iedereen weer naar het werk kan.  
Kortom, alle judoka’s ouder dan 18 jaar zijn welkom: van beginnende judoka met een witte band tot judoka met 
meerdere dannen, tijdens de vorige editie was de jongste deelnemer 18 jaar, de oudste boven de 60.  
 
De indeling van judoka’s gaat volgens de gangbare gewichtsklassen. Bij voldoende deelname wordt ook 
onderscheid gemaakt op leeftijd en ervaring.  
 
In de middag wordt de budodag van district Noord Nederland gehouden. Uiteraard zijn deelnemers aan het 
seniorentoernooi van harte welkom om hier aan deel te nemen! 
 
Inschrijving 

• Per deelnemer bedragen de inschrijfkostenkosten € 12,50.  
Deelnemers van het seniorentoernooi hebben gratis toegang tot de budodag! 

• Sluiting inschrijving 29 april 2023. Het verschuldigde bedrag dient ook voor deze datum te zijn betaald. 
 

Aanmelding kan alleen via  https://toernooien-nn.mijnjudo.nl/                             
 

• Conform de AVG wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om organisatorische 
redenen  

• Entree toeschouwers €3,- p.p.  
• Uiteraard volgen we de dan geldende maatregelen omtrent corona. 
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Deelname:  
Deelname aan het seniorentoernooi is geheel op eigen risico.  
De JBN en organisatie kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, schade of diefstal.   
Bij opgave gaan deelnemers akkoord dat er tijdens dit evenement foto’s en video’s van het evenement  worden 
gemaakt welke op internet en andere media worden gepubliceerd. 
 
 
Wil je meer informatie?  
Stuur dan een e-mail naar dwoc@jbn-nn.nl 
 
We maken er met zijn allen weer een mooi evenement van! 
 
Vriendelijke groet,  
Namen district Noord-Nederland, 
Dirk Pool 
 
 
Website: www.JBN.nl/nn  
Facebook  @JBNNoordNederland 
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