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23e Wim van Gelderen Memorial Toernooi
Beste sportvrienden,
Na lang wikken en wegen en afwachten op de COVID-maatregelen hebben we besloten om na 2 jaar
eindelijk het 23e Wim van Gelderen Memorial Toernooi te organiseren.
We weten dat het kort dag is, maar we willen toch proberen er weer een leuk en gezellig toernooi
van te maken.
Hierbij nodigen wij u dan ook van harte uit voor het 23e Wim van Gelderen Memorial Toernooi op
zondag 20 maart 2022 in Middenbeemster.
Dit toernooi is bedoeld voor recreatieve judoka's van 4 tot en met 16 jaar. Maximaal blauwe band
met bruine slip.

Wedstrijdlocatie:
Sportcentrum de Kloek
Insulindeweg 11
1462 MJ Middenbeemster
Datum:
20 maart 2022
Inschrijfgeld:
€ 8,50 per judoka
Entreegeld:
deelnemers gratis, overige bezoekers € 1,00
Max. inschrijving: per deelnemende club max. 25 leden.
Sluitingsdatum:
6 maart 2022
Recreatief
Dit toernooi is bedoeld voor de recreatieve judoka. Wij bedoelen hiermee de judoka die gemiddeld 1
keer per week traint (soms 2) en niet aan districtswedstrijden of gelijkwaardige toernooien
deelneemt of op wedstrijdniveau kan meedoen.
Inschrijving
De inschrijving moet worden gedaan aan de hand van het toegestuurde Excelformulier.
Inschrijvingen kunnen worden gemaild naar: wedstrijdzaken@funenfit.com
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50 per persoon en wij verzoeken u hierbij het inschrijfgeld tegelijk met
de inschrijving over te maken op RABO-rekening: NL 49 RABO 0351 3233 76, T.n.v. vereniging
Budocentrum Fun & Fit, o.v.v. Naam club, 23e WvGM -toernooi en het aantal deelnemers.

Begeleiding
Op elke 10 deelnemers krijgt elke club één begeleiderskaart met een maximum van 2 kaarten. (Graag
vooraf vermelden hoeveel begeleiders mee komen en hun naam i.v.m. gratis lunch)
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Systeem / indeling
De deelnemers worden ingedeeld in poules waarbij geprobeerd wordt om elke judoka minimaal 3
wedstrijden te laten draaien. De indeling gebeurt aan de hand van de inschrijvingen naar
jongens/meisjes, leeftijd (de leeftijd volgens JBN, geboortejaar bepaalt de leeftijd), gewicht en indien
mogelijk naar band.
De indeling en programma worden uiterlijk één week van tevoren naar u opgestuurd.
Prijzen
Elke poule heeft 1 eerste, 1 tweede, en een gedeelde derde plaats (elke deelnemer is minimaal derde
en krijgt hiervoor ook de bijbehorende prijs)
Wedstrijdreglement
Er wordt in principe gewerkt met het jeugdwedstrijdreglement van de JBN. In alle gevallen geldt (per
poule) de wedstrijdregels wat van toepassing is voor de jongste deelnemer.
Wedstrijdtijd
De wedstrijdtijd is 2 minuten (jeugd t/m 12 jaar), zonder golden score.
De overige leeftijden is 3 minuten, met golden score
Arbitrage
De wedstrijden worden geleid door officiële JBN-scheidsrechters. Alle beslissingen genomen tijdens
de wedstrijden zijn niet voor discussie vatbaar.
Aansprakelijkheid
Vereniging Budocentrum Fun & Fit en Sportcentrum de Kloek zijn op geen enkele wijze aansprakelijk
voor schade, diefstal of ongevallen, in welke vorm dan ook, op deze wedstrijddag.
Foto en Video
Tijdens het toernooi kunnen opnames worden gemaakt. Uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en
soms in video’s) te zien zijn. Foto’s en video’s worden gebruikt voor promotie en historisch archief
van onze club. Door uw inschrijving voor dit toernooi gaat u akkoord met het gebruik van deze foto
en video opnames voor promotie en historisch archief van het WvG Memorial toernooi.
Effecten van Covid op het toernooi
Op basis van het van aantal inschrijvingen willen we op 6 maart een beslissing nemen of het voor ons
financieel haalbaar is om het toernooi te organiseren en of dat kan binnen de dan geldende corona
regels. We zullen alle ingeschreven teams natuurlijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Mochten we te weinig inschrijvingen ontvangen, dan restitueren we natuurlijk de inschrijfkosten.
Wij verzoeken u vriendelijk, indien u niet aan ons toernooi kunt deelnemen, dit aan ons door te
geven, zodat wij nog een andere club kunnen uitnodigen.
Met sportieve groet,
Kees Tol
Wedstrijdsecretariaat Budocentrum Fun & Fit
Ps. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar: wedstrijdzaken@funenfit.com

