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OPEN SVS JUDO-ontmoeting   -   woensdag 17 januari 2018 - Hasselt 
  

Plaats 
 
Stedelijke sporthal Alverberg Hasselt Herckenrodesingel 23 3500 Hasselt (011/87.30.28) 

 
ca. 10 minuten wandelen vanaf het centraal station. 
 

Organisatie 
 

SVS-Limburg i.s.m. de Vlaamse Judofederatie en provinciaal comité Limburg, de Hasseltse judoclub, de stad Hasselt afdeling sport 

en Sport Vlaanderen. 

 

Wedstrijdleiding 
 

VJF - Limburg en dhr. Roger Notermans. 
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Voor wie ? 
 

Voor alle jongens- en meisjesjudoka’s.  
Minimum leeftijd = geboren in 2007. 

De deelnemers dienen minstens in het bezit te zijn van de groene gordel.  

Voor de leeftijdscategorie  A oranje gordel. 

 

Leeftijdscategorieën 
 

U13 5de en 6de leerjaar (geboren in 2007 - 2006) 

U15 geboren in 2005 -2004 

U18 geboren in 2003 -2002 - 2001 

U21 geboren in 2000 -1999 -1998 

+21 geboren in 1997 en vroeger 

  

  

Programma 
 

Weging : van 12u30 tot 13u45. 

Bij het niet tijdig aanwezig zijn voor de weging, wordt in de mate van het mogelijke een invoeging in de wedstrijdplanning voorzien 

! 

  

Massatraining: van 13u45 tot 14u30. 

Alle deelnemers kunnen de massatraining, geleid door TOPJUDOKA, meemaken. Een niet te missen intro bij deze Open SVS 

judo-ontmoeting. 

 

Aanvang wedstrijden : 14u45. (Aansluitend op de massatraining. Einde voorzien ca. 17u30 a 18u00) 

 
Gewichtsgroepen 
  
Categorie Geb.jaar Gordel Wedstrijdduur Gewichtsklasse 

U13 2007-06 oranje 2 min. poules VJF 

U15 2005-04 groen 3 min reglem. VJF 

U18 2003-02 - 01 groen jongens 4 min 
meisjes 4 min reglem. VJF 

http://www.schoolsport.be/limburg/page.aspx?ID=121
http://www.sportnaschool.be/
http://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/sport-na-school/
http://www.schoolsport.be/limburg/page.aspx?ID=749
http://www.schoolsport.be/limburg/page.aspx?ID=749
http://www.sportbeweegtjeschool.be/praktijk-bestellen
http://www.gsportvlaanderen.be/


U21 2000-99-98 groen jongens 4 min 
meisjes 4 min reglem. VJF 

+21 1997 & vroeger groen 5 min reglem. VJF 

 
Materiaal  
Een reglementair judopak is verplicht. 

Elke deelnemer dient in het bezit te zijn van een rode en/of witte wedstrijdgordel. 

De toegang tot de sporthal kan enkel mits het dragen van sportschoeisel of sportslippers !! 

Supporters dienen plaats te nemen op de daarvoor voorziene tribunes !!  

 

Wedstrijdreglement 
 

- Indien er te weinig deelne(e)m(st)ers zijn binnen een bepaalde gewichtsklasse, kunnen deze doorgeschoven worden naar een 

hogere categorie(vanaf cat. C). 

- Bij het niet tijdig aanwezig zijn voor de weging, wordt in de mate van het mogelijke een invoeging in de wedstrijdplanning 

voorzien. 

- De wedstrijdduur kan aangepast worden in functie van het aantal deelne(e)m(st)ers.. 

-U13 :geen opofferingsworpen, geen morote gari, geen klemmen, geen wurgingen, duur der houdgrepen volgens reglement VJF 

-U15 :geen klemmen, geen wurgingen  

- De wedstrijden verlopen met enkel herkansingen. Enkel bij twee deelnemers in een bepaalde categorie wordt 'best of three' 

toegepast. 

 

Medailles en bekers 
 

Afhankelijk van het wedstrijdschema ontvangen de eerste 3 of 4  leerlingen per gewichtsklasse en per categorie een medaille en 

ontvangt de winnende schoolploeg basisonderwijs en secundair onderwijs de beker van de Stichting Vlaamse Schoolsport. 

 

Ploegenkampioenschap 
 

De drie  best gerangschikten per gewichtsklasse en per categorie krijgen punten (5-3-1)toegekend.  

De ploegenrangschikking wordt opgemaakt door optelling van deze punten over de  verschillende categorieën  (jongens + meisjes 

samen). Om in aanmerking te komen voor het ploegenkampioenschap moet de school met minimum 4 leerlingen hebben 

deelgenomen. 

 

Inschrijven 
  

De inschrijvingen dienen uiterlijk 22 december 2018  toe te komen op volgend adres : SVS - Limburg, Mooksteeg 48, 3530 

Houthalen-Helchteren. Tel. : (011) 60 33 87 - via mail: secundair@limburg.schoolsport.be of door Fax : (011) 60 33 90. 

mailto:secundair@limburg.schoolsport.be


Inschrijven kan: 

- via de school; school stuurt de inschrijving door. 

- Dit kan via de club; club stuur de inschrijving door, maar is ondertekend door de school! 

Omwille van de band met de school en omwille van de verzekering moet de school op de hoogte zijn van de inschrijving. D.w.z. 

handtekening directie/sportverantwoordelijke is vereist. 

Bij inschrijving per mail zal de school steeds een bevestiging vanwege SVS ontvangen! 

Gebeurt dit niet, dient de school telefonisch de inschrijving te controleren bij SVS! 
 
Apart inschrijvingsformulier voor de 'Judo-initiatie'. (klik hier) 
  
Judo - initiatie 
  
Op deze judo-hoogdag is er tevens een speciale aandacht voor KENNISMAKING en INITIATIE. 
Alle leerlingen die niet aangesloten zijn bij een judoclub kunnen die dag proeven én van de massatraining van 13u30 - 14u15 én van deze judo-initiatie van 
14.30u - 15.30u. 
Enkel sportieve kledij (lange trainingsbroek en shirt met lange mouwen) is gewenst. 
(Gelieve het aantal deelnemers, specifiek voor de initiatie) duidelijk apart te vermelden op uw inschrijvingsformulier). 
Belangrijk is evenwel dat je het speciale inschrijvingsformulier judo-initiatie hiervoor gebruikt. 
 

TIP !! 
Als de school toch de verplaatsing maakt is het maar een kleine moeite om ook enkele leerlingen aan te spreken voor de 
initiatie. Deze kennismaking wordt verzorgd door de Hasseltse Judoclub. 

Verder inlichtingen 

SVS - Limburg 

Mooksteeg 48 

3530 Houthalen 

Tel. 011/60 33 87 

DATA EN LOCATIES 

17/01/2018 
Open SVS 

kampioenschap 
Hasselt 

Sporthal 

Alverberg 
NT Competitief 

MinA | MinB | CadA | CadB | 

SchA | SchB | 

Meer info / 

uitslagen  

 

 

SVS LIMBURG 
Mooksteeg 48 
3530 Houthalen-Helchteren 
tel. 011 60 33 86 
fax. 011 60 33 90 
email. svs@limburg.schoolsport.be 

 

 

http://www.schoolsport.be/upload/Limburg/inschrijvFormSec/InschrFormJudoInitiatie.doc
http://www.schoolsport.be/limburg/data.aspx?site=3&aID=618&ID=13269
http://www.schoolsport.be/limburg/data.aspx?site=3&aID=618&ID=13269


 


