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1 ORGANISATIE 

  vzw Shouri 

Verantwoordelijke:  Van Leuvenhaege Matthias 

 

Voor info betreffende de inschrijvingen 

Mail:  matthias@shouri.club 

Telefonisch:  0486/66.82.69 

2 LOCATIE 

Sportcentrum De Witte Molen 

Azalealaan 29 

9100 Sint-Niklaas 

3 DEELNEMINGSRECHT EN CATEGORIEËN 

Tijdens het kampioenschap zullen volgende wedstrijdvormen doorgaan: 

Fighting & Duo & Show:   U10 t.e.m. U21, adults en masters 

Groundfight:  U8 t.e.m. U16 

 

Alle atleten moeten zich laten registreren en wegen1. De weging is ook verplicht voor de 

deelnemers in de plus-categorieën.  

 

Atleten moeten zich aanmelden bij registratie en weging met Identiteitskaart en geldige 

vergunning. 

 

Deelname in meerdere disciplines is mogelijk indien voor alle disciplines een geldige 

inschrijving en tijdige betaling gebeurt. 

Dit wil zeggen  

▪ De inschrijving is digitaal gebeurd via SPORTDATA. Bij deze inschrijving zijn de 

volgende gegevens verplicht: 

 Voor- en achternaam, Geboortedatum, Geslacht 

 Adres en telefoonnummer van de deelnemer 

 De categorie waarin er deelgenomen wordt 

 Voor fighting en groundfight: het exacte gewicht (niet enkel de gewichtscategorie) 

De betaling gebeurt via SPORTDATA via bankkaart of kredietkaart. 

 

Er kan ook ingeschreven worden voor meerdere categorieën binnen dezelfde discipline. 

Er mag echter per discipline max. in 2 categorieën deelgenomen worden. 

 

 
1 Dit geldt enkel voor de disciplines met gewichtscategorieën. Bij duo is enkel het registreren verplicht. 

mailto:matthias@shouri.club
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Volgende aanpassingen kunnen gebeuren 

▪ Inschrijven mag max. één leeftijdscategorie hoger 

▪ Inschrijven mag max. één gewichtscategorie hoger 

▪ Tot en met U12 kunnen meisjes zich ook inschrijven in een jongenscategorie. Boven 

de leeftijd van 12 jaar is dit niet meer toegestaan.  
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Duiveltjes U8 (2016 – 2015) X    

Pré-miniemen U10 (2014 – 2013) X X X  

Miniemen U12 (2012 – 2011) X X X  

Kadetten I U14 (2010 – 2009) X X X X 

Kadetten II U16 (2008 – 2007) X X X X 

Beloften U18 (2006 – 2005)  X X X 

Junioren U21 (2004 – 2002)  X X X 

Volwassenen Adults (2001 – 1988)  X X X 

Masters Masters (1987 – … )  X X X 

4 WEGING   

De weging ter plaatse is enkel ter controle van het opgegeven gewicht. Indien bij de weging 

blijkt dat een deelnemer in een andere gewichtscategorie valt dan ingeschreven, wordt hij/zij 

in de juiste categorie ingeschreven tegen een betaling van € 5. 

 

Weging gebeurt op geijkte weegschalen. De weging gebeurt in short tot aan de knieën en  

t-shirt. Er wordt geen gewicht afgetrokken voor deze verplichte kledij.  

 

Indien een deelnemer zich te laat meldt voor de weging, zal hij/zij geschrapt worden.  

5 PRIJZEN VAN DEELNAME EN TOESCHOUWERS 

 U8 tem U16 U18 en hoger 

Groundfight € 15  

Fighting € 20 € 25 

Duo (Classic & Show) € 20 € 30 

De betalingen moeten gebeuren online via SPORTDATA voor 12 november. Voor 

inschrijvingen NA 12 november zal een toeslag van €5 aangerekend worden. Na 21 

november is het niet meer mogelijk om in te schrijven. 

 

 



 6 

De inkom voor toeschouwers bedraagt: (betaling ter plaatse) 

▪ Gratis voor kinderen onder de 12 jaar 

▪ € 5 

6 JUDOGI EN BESCHERMING  

Alle deelnemers moeten een eigen, witte en propere gi dragen. De vest wordt toegedaan 

door een rode of blauwe gordel. 

Voor Fighting System zijn zachte hand- en beenbeschermers in blauw en rood noodzakelijk. 

Gebitsbeschermers zijn verplicht voor deelnemers in de jeugdcategorieën. Echter ook voor 

de andere deelnemers raden we dit sterk aan.  

7 REGELS EN LOTING   

De reglementen van de VJJF vzw worden hierbij gevolgd. Deze zijn te vinden op de website 

van de VJJF vzw (www.vjjf.be). Merk op dat onze jeugdregels bij U14 en U16 afwijken dan 

deze gevolgd door JJIF.  

 

Tot de donderdag voor het kampioenschap (24 november) kunnen correcties in de 

inschrijvingen doorgegeven worden via SPORTDATA. Ook een correctie van gewicht 

kan op deze manier doorgegeven worden. 

 

De dag voor het kampioenschap wordt de loting gemaakt en is door de atleten en de clubs 

te raadplegen via SPORTDATA. Indien een deelnemer geschrapt wordt, wegens foutieve 

gegevens of foutief gewicht, wordt er geen herloting gedaan, behalve in uitzonderlijke 

gevallen. 

8 ANTI-DOPING CONTROLE 

Alle deelnemers worden erop gewezen dat er een dopingcontrole mogelijk is. 

Indien de deelnemer toch medicatie moet innemen, ga naar de huisarts om na te gaan of 

deze medicatie al dan niet toegelaten is en of er nood is aan een attest voor een 

uitzondering (Therapeutic Use Exemption).  

Voor verdere info, zie ook: https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list  

9 MEDAILLES 

Na het ochtendblok en op het einde van de competitiedag zullen er medailleceremonies 

plaatsvinden. Afhankelijk van het aantal inschrijven kan er voor gekozen worden een extra 

ceremonie in te plannen.  

Er worden enkel medailles uitgereikt voor categorieën die effectief doorgegaan zijn.  

Indien er dus om organisatorische redenen 2 categorieën samengevoegd moesten worden, 

zal er geen medaille uitreiking plaatsvinden voor de deelcategorieën. 

http://www.vjjf.be/
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list
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10 VLAAMS KAMPIOENSCHAP 

Boven op de medailles van de Waasland Open zal de VJJF in elke reeks een Vlaams 

kampioen aanduiden. Per categorie zal de best gerangschikt lid van de VJJF uitgeroepen 

worden tot Vlaams kampioen. 

 

Wanneer de rankschikking gelijk is zal op basis van het puntensaldo van elke atleet bepaald 

worden wie de titel krijgt. 

 

Onder voorbehoud van de goedkeuring van het Bestuursorgaan van de VJJF vzw. 

11 DRESS CODE 

 

Tijdens de medaille uitreikingen moeten de deelnemers in witte gi op het podium 

verschijnen. Bij het niet houden aan deze regel kan de organisatie beslissen niet over te gaan 

tot uitreiking van de medaille.  

12 COACHING 

Er is een limiet op het aantal aangemelde coaches. Deze coaches moeten op voorhand 

gemeld worden via SPORTDATA. 

Per club zijn er slechts 2 gratis coachen. Vanaf de derde coach betaal je ter plaatse 5 EUR 

per coach. 

 

Coaching wordt niet toegelaten in gi.   

13 VOORLOPIGE PLANNING 

We trachten in de voormiddag duo, show en groundfight af te werken en in de namiddag 

fighting.  

Dit kan wijzigen op basis van de inschrijvingen. We trachten zoveel mogelijk rekening te 

houden met atleten die in meerdere categorieën deelnemen. 

 

Een gedetailleerdere planning wordt opgemaakt na afronding van de inschrijvingen.  

 

Registratie en weging is op zaterdag, maar er zal ook een mogelijkheid zijn te registeren en 

wegen op vrijdag van 20u00 – 21u00 
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14 AANVULLENDE INFORMATIE 

De organisatie  

▪ behoudt het recht om het kampioenschap te annuleren wanneer op 12 november te 

weinig inschrijvingen zijn.  

▪ behoudt het recht om poules samen te voegen bij te weinig inschrijvingen. 

▪ van het evenement is niet verantwoordelijk voor persoonlijke verwondingen, voor 

schade of verlies van materiaal of goederen. 

AVG: als deelnemer gaat u akkoord met publicatie van foto’s die gemaakt worden tijdens 

het door ons georganiseerd kampioenschap. 

 

Coaches zijn verantwoordelijk voor de fitheid van de deelnemers zodat deze fysiek in staat 

zijn deel te nemen aan het evenement. 

15 POSSIBLE HOTELS 

Hotel serwir **** 

Kon. Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas 

Wandelafstand tot sportcentrum: 10min 

Bushalte naar het treinstation vlak voor het hotel:  

directe bus 21, 91 or 93 +/- 15min 

Gratis parking aan het hotel 

 

 

Hotel Ibis *** 

Hemelaerstraat 2, 9100 Sint-Niklaas 

Wandelafstand tot sportcentrum: 15 min 

Bushalte naar het treinstation op wandelafstand: vele 

directe bussen met een reistijd van +/- 10 min 

Wandelafstand naar het treinstation: 15 min 

Publieke parking (Grote Markt) op wandelafstand 

 

 

Hotel De Spiegel * 

Stationstraat 3, 9100 Sint-Niklaas 

Wandelafstand tot sportcentrum: 13 

min 

Bushalte naar het treinstation op wandelafstand: vele 

directe bussen met een reistijd van +/- 10 min 

Wandelafstand naar het treinstation: 10 min 

Publieke parking (Grote Markt) op wandelafstand 
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Hotel New Flanders ** 

Stationsplein 5, 9100 Sint-Niklaas 

Wandelafstand tot sportcentrum: 20 min 

Wandelafstand naar het treinstation: 2 min 

Publieke parking (Stationsplein) aan de overkant 

 

 

 

Hotel Van der Valk **** 

Gentseweg 280, 9120 Beveren-Waas 

Parknig voor het hotel. 

Autorit naar het sportcentrum is +/- 10 min.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


