
CJJF BUDO Bondskampioenschap 

  

Vooraankondiging 
 
In 2017 organiseren we als CJJF Budo het eerste bondskampioenschap. Vier toernooien 
verspreid over het jaar gaan ervoor zorgen dat we in diverse categorieën bondskampioenen 
krijgen. De categorieën zijn: Beste Vereniging, Bondskampioen Senioren Mannen, 
Bondskampioen Senioren Vrouwen, Bondskampioen Junioren Jongens en Bondskampioen 
Junioren Meisjes. Alle bondskampioenen krijgen aan het einde van het jaar hun trofee 
uitgereikt. De trofee voor Beste Vereniging is een wisselbeker. Als jouw vereniging deze 
trofee voor een derde keer achter elkaar wint, mag de vereniging hem houden. 

Wedstrijden en reglementen 
De wedstrijden vinden plaats door middel van het bekende poulesysteem. Dit betekent dat 
de deelnemers ingedeeld worden op leeftijd, geslacht (afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen) en gewicht. De poules worden zo groot mogelijk gemaakt, maar niet meer 
dan 6 judoka’s. CJJF Budo heeft de nieuwe budoregels van de IJF overgenomen. Dit betekent 
dat tijdens deze toernooien de nieuwe regels gehanteerd zullen worden. 

Bondskampioen worden 
Hoe worden we bondskampioen? Aan iedere deelname aan een wedstrijd verdien je 1 punt. 
Ongeacht je resultaat. Wordt je derde, dan krijg je 2 punten. Tweede worden levert 3 punten 
op en de eerste plaats, 4 punten. Daarnaast willen we natuurlijk mooi judo zien. Daarom 
krijg je het aantal punten dat je gescoord hebt in je poule, als punten erbij.  
Voorbeeld: Je wordt tweede in de poule. Dit levert je 3 punten op. Daarnaast heb je 1 keer 
gewonnen met waza-ari en 2 maal met ippon. Dit levert een extra 7 (waza-ari) + 20 (2x 
ippon) 27 punten op. Deze judoka en vereniging hebben dus totaal 29 punten verdient. 
Aan het einde van het seizoen worden alle punten bij elkaar opgeteld. Op deze manier 
krijgen we in elke categorie een bondskampioen. Voor de beste vereniging worden de totaal 
aantal punten opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemers van de vereniging. De 
vereniging met het hoogste gemiddelde wint de beker. 

Wanneer 
Het eerste toernooi staat gepland op zaterdag 24 juni in Wouw.  

Het adres is als volgt: 

Zalencentrum De Geerhoek  
Kloosterstraat 19B  

4724 EE Wouw 

Weegtijden en Wedstrijdtijden 
Het toernooi zal starten tussen 9.30 uur en 10.00 uur. 
De weegtijden worden uiterlijk 2 weken van tevoren bekent gemaakt n.a.v. het aantal 
inschrijvingen. 


