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Jeugdtrofee Thibaut Van Roeyen 
20 oktober 2019 

Voorwoord : 

Judoclub Zwijndrecht vzw organiseert voor de 5de keer in zijn geschiedenis de 

“Jeugdtrofee Thibaut Van Roeyen” op zondag 20 oktober 2019. 

De unieke formule U14/U17 geeft jeugdige judoka’s de gelegenheid om een 

eerste keer kennis te maken met de categorieën en wedstrijdreglementen 

waarin ze het volgende jaar zullen kampen. 

Het tornooi is dan ook de uitgesproken kans om zich voor te bereiden op  het 

komende sportjaar en de jeugdkampioenschappen dewelke georganiseerd 

worden in het voorjaar 2020 door de Vlaamse en Belgische Judofederatie. 

De judoka’s, coaches, trainers, bestuur, oudercomité, sympathisanten en 

sponsors van onze club hopen u talrijk te mogen ontmoeten op dit 

sportevenement, georganiseerd ter nagedachtenis van Thibaut. 

Algemene informatie : 

Judoka’s Leeftijd Gordel Weging Gewichten Aanvang 
     wedstrijd 

U14  2006-2007 3de kyu 8:30-9:15 -34/-38/-42/-46/-50 10:00 

    -55/-60/-66/+66 

U14 2006-2007 3de kyu 9:30-10:15 -32/-36/-40/-44/-48 11:00 

    -52/-57-63/+63 

U17 2003-2005 3de kyu 11:30-12:15 -42/-46/-50/-55/-60 13:00 

    -66/-73/-81/-90/+90 

U17 200-2005 3de kyu 12:30-13:15 -40/-44/-48/-52/-57 14:00 

    -63/-70/-70 

Deelnamevoorwaarden : 
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Minimum 3de  kyu, in het bezit van identiteitskaart en geldige vergunning op de 

wedstrijddag. 

Wedstrijden : 

Op 3 matten 

Reglement : 

Volgens VJF U15/U18. 

Tot 150 judoka’s voorrondes in poules en vervolgens eliminatietabel met 

enkele herkansing. 

Vanaf 150 judoka’s eliminatietabel met dubbele herkansing. 

Prijzen : 

Uitreiking van de individuele medailles na het beëindigen van elke 

leeftijdscategorie.  De “Thibaut Van Roeyen Trofee”, een prijzenpot ter waarde 

van € 500,00 verdeeld over U14 en U17. 

Inschrijvingen : 

Inschrijvingen kunnen enkel gebeuren via de link te vinden op onze website : 

http://judoclubzwijndrecht.be/torn/jeugdtrofee-tvr-2019.html of 

https://events.vjf.be/evenementen/info/72SEFMB  

Uiterlijke inschrijvingsdatum : 16 oktober 2019 of bereiken van maximaal 

aantal deelnemers.  Inschrijvingen ter plaatse worden NIET aanvaard. 

Inschrijvingsrecht : € 8,00 per ingeschreven judoka via overschrijving op 

rekeningnummer BE58 8895 4986 0379 van Judo Club Zwijndrecht vzw vóór 17 

oktober 2019.  Bij laattijdige betaling ter plaatse bedraagt het inschrijvingsgeld 

€12,00 (enkel cash) per judoka. 

Inschrijvingen zijn pas definitief bij betaling. 

http://judoclubzwijndrecht.be/torn/jeugdtrofee-tvr-2019.html
https://events.vjf.be/evenementen/info/72SEFMB
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1 coach met gratis toegang per 5 ingeschreven judoka’s.  Maximum 3 gratis 

coaches per club. 

Plaats : 

Gemeentelijke sporthal “Den Draver” – Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht 

Ruime parking aan de sporthal of op 100 m. wandelafstand aan het 

gemeentehuis – Administratief centrum, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht. 

 


