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Beste judoka, 
Beste ouder(s), 
 
AUTOMATISCHE INSHCHRIJVING 
Omdat we wedstrijdvorm als een essentieel onderdeel van het judo-onderricht zien, organiseren we 
jaarlijks een eigen tornooi. We verwachten van al onze judoka's (indien ze voldoen aan de minimum 
wedstijdcriteria) deelnemen aan dit tornooi en worden bijgevolg ook automatisch ingeschreven. De 
wedstrijden gaan door op 14 & 15 maart 2020 in de Trudosporthal in Sint-Truiden. Iedere judoka, 
naargelang zijn/haar geboortejaar dient zich tijdig met geldige vergunning en paspoortvoor de weging 
aan te melden op volgende tijdstippen : 
 

14 Maart 09:00 voor judoka's geboren in 2006 en 2007 (U15, dames en heren) 
14 Maart 11:00 voor judoka's geboren in 2003, 2004 en 2005 (U18, dames en heren) 
14 Maart 12:00 voor voor judoka's geboren vóór 2003 (U21, dames en heren) 
 
15 maart 09:00 voor judoka's geboren in 2008 en 2009 (U13, jongens en meisjes) 
15 maart 12:30 voor judoka's geboren in 2010 en 2011 (U11, jongens en meisjes) 
15 maart 14:00 voor judoka's geboren in 2012, 2013 of 2014 (U9, jongens en meisjes) 

 
De nodige begeleiding en coaching zal door de club voorzien worden en de inschrijvingsgelden worden 
tevens geheel door de club betaald.  
 
VRIJKAARTEN 
Op 14 & 15 maart 2020 strijden enkelen honderde judoka’s in om hun eer en het precieuze gele 
metaal. Al onze leden kunnen, op voorlegging van een geldige vergunning van JC Sint-Truiden, dit 
spektakel GRATIS komen aanschouwen … dus mis deze kans niet! 
 
HELPENDE HANDEN 
Om deze organisatie ook dit jaar weer vlekkeloos te laten verlopen zijn we nog op zoek naar helpende 
handen. Op vrijdag 13 maart vanaf 21:20 moeten we heel de grote sporthal ombouwen naar een 
judoarena en moeten we zo’n 650 vierkante meter aan judomatten leggen, de muziek installatie en 
scoreborden opbouwen, dranghekkes plaatsen en nog veel meer. Op de dag van het tornooi zelf 
zoeken we  mensen die een oogje in het zeil willen houden als steward op de parking, de dojo en/of 
in de zaal … en om nadien alles weer terug op te ruimen.  
 
Steek jij graag de handen uit de mouwen en/of wil je nieuwe toffe mensen leren kennen? Beschik jij 
over talenten, vaardigheden of middelen die ons kunnen helpen? Laat het ons weten via trainers, 
bestuursleden of via info@jcsinttruiden.be . Iedere helpende hand is welkom én ervaring is niet 
vereist! 
 
Met de meeste hoogachting, 
JC Sint-Truiden 
 


