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JBN DISTRICT ZUID-NEDERLAND 

Open Zuid-Nederlands Kampioenschap 

JiuJitsu Fighting & Duo System 

Newaza JiuJitsu  

JBN district Zuid-Nederland nodigt u uit om op zondag 9 september 2018 deel te nemen aan het jaarlijks 

Open Zuid-Nederlands kampioenschap JiuJitsu Fighting System. Deze keer zal ook het JiuJitsu Duo system 

onderdeel zijn van dit toernooi. En voor het eerst worden ook judoka’s en jiu-jitsuka’s van 12 jaar of ouder, 

die goed zijn op de grond, uitgenodigd om deel te nemen aan het eerste Newaza JiuJitsu kampioenschap.  

Dit evenement vindt plaats in sporthal Achter de Tuintjes, Kapittelstraat 15, Gilze.   
 
Voor het JiuJitsu Fighting System en Newaza gelden de volgende leeftijdscategorieën en gewichtsklassen: 
 

Leeftijds 
Categorie * 

Vanaf 
21 jaar 

Junioren 
tot 20 jaar 

Aspiranten 
tot 18 jaar 

Cadetten 
tot 15 jaar 

Kids tot  
12 jaar** 

Kids tot  
10 jaar** 

Geboortejaren Vanaf 1997 1998 – 2000 2001 – 2003 2004–2006 2007-2008 2009-2010 

Gewichtsklassen 
 
 

MANNEN 

- 62 kg - 56 kg - 46 kg - 34 kg - 24 kg - 21 kg 

- 69 kg - 62 kg - 50 kg - 37 kg - 27 kg - 24 kg 

- 77 kg - 69 kg - 55 kg - 41 kg - 30 kg - 27 kg 

- 85 kg - 77 kg - 60 kg - 45 kg - 34 kg - 30 kg 

- 94 kg - 85 kg - 66 kg - 50 kg - 38 kg - 34 kg 

+ 94 kg - 94 kg - 73 kg - 55 kg - 42 kg - 38 kg 

+ 94 kg - 81 kg - 60 kg - 46 kg - 42 kg 

+ 81 kg - 66 kg - 50 kg + 42 kg 

 + 66 kg + 50 kg  

Gewichtsklassen 
 
 
 

VROUWEN 

- 55 kg  - 49 kg  - 40 kg  - 32 kg  - 22 kg  - 20 kg  

- 62 kg  - 55 kg  - 44 kg  - 36 kg  - 25 kg  - 22 kg  

- 70 kg  - 62 kg  - 48 kg  - 40 kg  - 28 kg  - 25 kg  

+ 70 kg  - 70 kg  - 52 kg  - 44 kg  - 32 kg  - 28 kg  

 +70 kg - 57 kg - 48 kg - 36 kg - 32 kg  

  - 63 kg - 52 kg - 40 kg - 36 kg  

  - 70 kg - 57 kg - 44 kg - 40 kg  

  + 70 kg - 63 kg - 48 kg + 40 kg  

   + 63 kg + 48 kg   

Wedstrijdduur 

Fighting System 3 min 3 min 3 min 2 min 2 min 2 min 

Newaza JiuJitsu 6 min 6 min 6 min 5 min nvt nvt 

* De leeftijdscategorie wordt bepaald door de leeftijd die iemand op 31 dec. 2018 heeft.  

** Kids tot 12 en tot 10 jaar mogen niet deelnemen aan het Newaza toernooi.  

Het JiuJitsu Duo System kent een Mannen, Vrouwen en Mixed klasse. Het is toegestaan een koppel te 

vormen uit jiujitsuka’s van verschillende clubs. Er gelden de volgende leeftijdscategorieën:  

• Cadetten tot 15 jaar: Geboren in 2004, 2005, 2006 

• Aspiranten tot 18 jaar: Geboren in 2001, 2002, 2003 

• Junioren tot 21 jaar: Geboren in 1998, 1999, 2000 

• Senioren vanaf 21 jaar: Geboren in 1997 of eerder  
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Alle deelnemers van JBN clubs worden gecontroleerd op JBN paspoort en geldige JBN pas.   

Voor alle deelnemers aan het Jiujitsu Fighting System is het verplicht om band, been- en handbeschermers 

in de juiste kleur te dragen. Voor deelnemers tot 15 jaar is het verplicht om tijdens de wedstrijd ook een 

bitje te gebruiken.  

Per 5 deelnemers wordt één coach gratis in de zaal toegelaten. Iedere coach krijgt een coachbandje. 

Inschrijving 

Het inschrijfgeld bedraagt €12,50 per deelnemer. Als een deelnemer inschrijft voor 2 onderdelen dan is het 

inschrijfgeld € 20,00. Bij deelname aan drie onderdelen bedraagt het inschrijfgeld € 25,00. De uiterste 

inschrijf en betaaldatum is 19 august 2018. Restitutie wordt na deze datum niet meer verleend. 

Er zijn twee mogelijkheden om in te schrijven:  

1. Alleen voor JiuJitsu Fighting  

JBN clubs kunnen inschrijven met de online Inschrijving via het JBN Toernooi Pakket. Ook de betaling 

kan dan meteen, via iDeal, worden voldaan. Tot 1 september kan online makkelijk een gewichts-

verandering worden doorgevoerd. 

2. Ook voor JiuJitsu Duo System en Newaza: 

Vul het inschrijfformulier in en mail dit naar Eddy Jongenelen: jbnzn.dwoc@gmail.com  

Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op rekeningnummer:  

NL34 RABO 03168 87579 , RABONL2U ((BIC) ten name van Judo Bond Nederland Z-N onder vermelding 

van de tekst: Ju-jitsu Fighting, Duo en/of Newaza en naam van de sportschool. Tot 1 september 2018 is 

het mogelijk een gewichtsverandering door te geven via een mail aan Eddy Jongenelen 

(jbnzn.dwoc@gmail.com). Alleen mails van de club worden in behandeling genomen. 

Vanaf juli 2018 worden op mijnjbn.nl de namen van alle deelnemers voor het Fighting System 

gepubliceerd. Dit is handig om zelf de inschrijvingen te controleren. 

Wedstrijdregels Newaza JiuJitsu 

Wij houden er rekening mee dat er trainers, coaches, judoka’s en ju-jitsuka’s zijn die nog weinig ervaring 

hebben met de regels van het Newaza JiuJitsu onderdeel. Kijk hier voor een instructie boekje (in het Engels) 

waarin vooral de puntentelling en verboden zinvol zijn. Uitgangspunt: het grootste deel van een wedstrijd 

van 6 minuten vindt plaats op de grond, omdat mate bijna niet wordt gegeven. Voor geïnteresseerden 

zullen we op zondag 26 augustus een 3-uur durende Newaza JiuJitsu stage in Gilze organiseren waarin 

Peter Smid de specifieke regels zal toelichten en demonstreren. Deelname aan deze stage is gratis. Het is 

gewenst om ons uiterlijk 18 augustus te laten weten met hoeveel personen deze stage bezocht gaat 

worden.   

De organisatie behoudt zich het recht voor om het toernooi te annuleren bij te weinig inschrijvingen, én 

om poules samen te voegen bij te weinig deelnemers in een poule. 

Kijk voor meer info op mijnjbn.nl of op onze website, waar ook deze flyer en het inschrijfformulier staan.  
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http://www.jjif.info/fileadmin/documents/Competition-Ranking/JJAU-BookletFinal-20150927_LQ_.pdf
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