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Zorgvlied , maart 2023. 
Betreft: Uitnodiging District Team Kampioenschappen. 
 
 
 
 

 

Beste judovrienden, 
 
Bij deze willen wij  jullie van harte uitnodigen om ook dit seizoen deel te nemen aan de 
District Team Kampioenschappen van district Noord-Nederland. Dit jaar wordt het 
kampioenschap gehouden op 13 mei 2023 in Drachten.  
Het adres is Sportcentrum Drachten aan de Leerweg te Drachten. 
 
 
A. JONGENS TEAM -15 jaar 
 Geboren in 2009, 2010, 2011, inschrijfgeld € 60,-.  
Gewichtsklassen -38 kg, -42 kg, -46 kg, -50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kg 

B. MEISJES TEAM -15 jaar 
 Geboren in  2009, 2010, 2011, inschrijfgeld € 60,-.  
Gewichtsklassen -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, +57kg 
C. JONGENS TEAM -12 jaar 

Geboren in 2012, 2013, 2014, 2015, inschrijfgeld € 47,50.  
Gewichtsklassen -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, +42kg (max +20% van gewichtsklasse) 
D. MEISJES TEAM -12 jaar 

Geboren in 2012, 2013, 2014, 2015, inschrijfgeld € 47,50.  
Gewichtsklassen -28kg, -32kg, -36kg, -40kg, +40kg (max +20% van gewichtsklasse) 
 
 
Bovenstaande categorieën zijn ook dit jaar het selectiemoment voor de Nationale 
Kampioenschappen Teams -12 en -15 jaar, dit jaar op zaterdag 17 juni in Nijmegen.  
(locatie onder voorbehoud). 
 
 
 
Ter info: 
Een vereniging of sportschool die samen met één of meer andere verenigingen of 
sportscholen onder gezamenlijke of andersluidende naam met een team wil uitkomen, moet 
dit op het inschrijfformulier kenbaar maken door middel van vermelding van de namen en 
bondsnummers van de betrokkenen. Een combinatieteam mag uitsluitend bestaan uit 
verenigingen/sportscholen uit hetzelfde district. 
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De definitieve indeling zal na de sluitingsdatum zo spoedig mogelijk worden vastgesteld. U 
ontvangt hierover bericht. De inschrijving sluit op 29 april 2023, via de site 
https://toernooien-nn.mijnjudo.nl/ of direct via onderstaande QR-code kan worden 
ingeschreven. 
 

 
 

 

 

Na de wedstrijden wordt er in de middag de budodag van district Noord Nederland 
gehouden. Deelnemende teams zijn van harte welkom om hieraan mee te doen, judoka’s 
van de teams hebben gratis toegang! 
 

We zien elkaar op 13 mei in Drachten! 

Met vriendelijke groeten, 
  

Districtsbestuur JBN Noord Nederland 
 
 
N.B. Na sluiting van een inschrijving is de inschrijving definitief en dient de inschrijving ook 

betaald worden. Restitutie van het inschrijfgeld is dan ook niet mogelijk. 
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