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U9 U11 U13 ontmoeting van Zelzate

zaterdag 11 maart 2023

Sportcomplex EUROHAL, Oostkade 16, Zelzate

U9 (2015-2017) U11 (2013-2014) U13 (2012-2011)

Beste,

Op zaterdag 11 maart 2023 nemen wij deel aan de U9U11U13 ontmoeting van Zelzate. Plaats van het gebeuren 
is het Sportcomplex EUROHAL, Oostkade 16, Zelzate

Inschrijven kan tot woensdag 15 februari 2023 met de onderstaande qr code of via deze link
 https://forms.gle/5iiraNXHU26gDiW86

Het inschrijfgeld is € 2,00. Betalen kan op rekeningnummer BE98 0352 3840 2193 met vermelding van ‘ontmoe-
ting zelzate ’ + naam deelnemer.

De uren van weging en kampen zijn te vinden op de flyer op de achterzijde.

Wij hopen op uw deelname

Met sportieve groeten,

Erik Van Isacker Inschrijven

https://forms.gle/5iiraNXHU26gDiW86


 

 

KJC ZELZATE 

 

 

Sportcomplex EUROHAL, Oostkade 16 
ZELZATE 

 
Beste sportvrienden, 
Koninklijke Judoclub Zelzate organiseert opnieuw haar Golden Judo Cup en nodigt hierbij uw judoka’s 
uit. Dit tornooi is verspreid over twee dagen, waaronder deze gegevens van de 1ste dag. 
 

U13 - U11 - U9 
 

ZATERDAG 11 MAART 2023 
 

 

 

Sportcomplex EUROHAL, Oostkade 16, Zelzate 
 

 

Ter plaatse zullen aanduidingen aangebracht worden. 
 
INSCHRIJVING 
Mogelijkheid om de inschrijvingen in te brengen volgens het registratiesysteem van Judo Vlaanderen. 
Of via e-mail francois.marckx@skynet.be. Ten laatste vóór 8 maart 2023. 
 

Het inschrijvingsgeld voor U13, U11 en U9 bedraagt 2 euro, te betalen vóór 8 maart 2023. 
Het inschrijvingsgeld van 2 euro dient gestort te worden op: BE53 8909 7426 0553 
 
Het inschrijvingsgeld blijft ter beschikking van de organisatie en kan niet teruggevorderd worden. 
 

INFORMATIE DAGINDELING 
 

(Let op! Er wordt begonnen met U13!) 
 
U13 J/M (2’00 wedstrijdtijd): 09.00-09.30: weging en controle der vergunningen 
 10.00: aanvang van de wedstrijden. 
Voorwaarden: minimum 4de kyu, geldige vergunning bezitten en geboren zijn in 2011-2012. 
 
U11 J/M (2’00 wedstrijdtijd): 11.00-11.30: weging en controle der vergunningen 
 Na U13: aanvang van de wedstrijden 
Voorwaarden: minimum 5de kyu, geldige vergunning bezitten en geboren zijn in 2013-2014. 
 
U9 J/M (1’30 wedstrijdtijd): 13.30-14.00: weging en controle der vergunningen 
 14.30: aanvang van de wedstrijden. 
Voorwaarden: geldige vergunning bezitten en geboren zijn in 2015-2016-2017. 
Wedstrijden in kleine poules. Een eigen begeleider van elke club is gewenst tijdens de gevechten. 
 
Iedere judoka ontvangt een medaille en aandenken, terwijl er daarnaast een clubklassement wordt 
opgemaakt waarbij de eerste 3 plaatsen een trofee ontvangen, zowel U13, U11 als U9. 
 
INFO: MARCKX François +32 479 22 29 86 Website www.judoclub-zelzate.be 
 

  
 


