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Voorwoord____________________________________  
 

Sportvrienden, 

 

Een woord van welkom aan een ieder op het Open Militair 

Kampioenschap Judo 2018 tevens ook het Nationaal Politie 

Kampioenschap Judo. 

Het valt niet mee om ieder jaar weer voldoende judoka’s op de mat te 

krijgen. 

Zowel bij Defensie als politie is het elk jaar weer een probleem i.v.m. de 

operationele druk om mensen in de gelegenheid te stellen deel te nemen 

aan dit evenement. 

 

Het strijdtoneel is wederom  de sporthal “De Koploper” te Lelystad . 

Gelukkig zijn er toch diverse gewichtsklassen die deze dag te 

bewonderen zullen zijn op de tatami. 

 

De lokale organisatie, de heer van Eijsden van de politie en Brigitte 

Willems en Tim Kraan, IBT district Schiphol dank ik op voorhand voor 

hun wedstrijdorganisatie deze dag. Mede door hun inspanningen kan dit 

toernooi dit jaar weer plaatsvinden. 

 

Ik hoop van harte dat dit kampioenschap met de juiste inzet en vooral 

sportiviteit net als in de voorafgaande jaren wederom een groot succes 

zal worden. 

 

Namens de wedstrijdorganisatie wens ik U allen een aangenaam, 

vriendschappelijk en sportief judokampioenschap toe. 

 

Sportieve groet, 

Elnt Robin van Pelt. 

Voorzitter sportcommissie KMar 
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Organisatie____________________________________ 

 

Wedstrijdorganisatie 

 

KMar Elnt R. van Pelt (sportcommissie KMar)  

  

 

Lokale Organisatie 

 

Wmr1 Brigitte Willems 

Wmr1 Tim van der Kraan 

Dhr Richard van Eijsden 

 

 

Wedstrijdleiders Wmr1 Brigitte Willems / Tim van der Kraan  

Dhr Richard van Eijsden 

 

Hoofdreferee  Dhr. Henk Plugge 

 

Informatie OMK/NK Politie 

 

 

Specifieke 

Sportcommissie KMar  b.willems@mindef.nl    

                

 

NK Politie N.P.S.B.  -www.politiesport.nl 

-Richard.van.eijsden@ utrecht.politie.nl 

    -mob 0651139729 

     

 

 

 

 

 

http://www.politiesport.nl/
mailto:Richard.van.eijsden@%20utrecht.politie.nl
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Tijdstip                  Programma                         
 

 

09:00 uur Melden deelnemers (in sporttenue) 

Teamcaptains, officials en jury melden bij 

de wedstrijdleiding. 

09:00-09:45 uur Weging 

09:45-10:15 uur Jury vergadering o.l.v. wedstrijd 

coördinator 

10:20  uur Opening OMK / NK Politie en Open KMar 

Ne-Waza kampioenschap Judo 2018  

10:30 uur Aanvang wedstrijden individueel 

N.T.B. Lunch wordt verzorgd voor een ieder. 

N.T.B. Vervolg wedstrijden individueel 

Aansluitend Team wedstrijd (Politie tegen Defensie) 

Aansluitend Prijsuitreiking 
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Wedstrijdreglement_____________________________ 

        

 

Algemeen 

 

1) De afvaardiging kan per krijgsmacht deel bestaan uit:  

    Teamleider, trainer/coach, verzorger. 

 

2) Bij de teamwedstrijden zal de gewichtsindeling  

    bepaald worden, na de weging op de dag.  

 

3) Deelname > onbeperkt aantal 

 

4) Privécoach is toegestaan. 

 

 

 

Technische bepalingen 

 

1) Voor deelname aan het OMK/NK Politie Judo 2018 gelden   

    de meest recente regels van de JBN  

 

2) Categorieën  

  

-mannen individueel    

-mannen individueel NeWaza  

 -vrouwen individueel      

 -vrouwen individueel NeWaza  

 

 

!!!  AFHANKELIJK VAN INSCHRIJVING,  NADERHAND TE 

BEPALEN!!! 
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3) Gewichtsklassen Heren individueel 

  ` -66kg  `-90kg      

  `-73kg  `+90kg  

  `-81kg    

 

-mannen individueel NeWaza  

  `licht 

  `midden 

  `halfzwaar 

  

 -dames individueel 

`licht 

  `midden 

`halfzwaar 

 

-dames individueel NeWaza 

                       `licht 

                       `midden 

  `halfzwaar 

 

 

4) Teamwedstrijd 

 -defensieteam tegen politieteam 
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Inschrijving____________________________________ 

 

 

1) Inschrijving staat open voor mannelijke en vrouwelijke 

 a) Nederlandse militairen in actieve dienst 

b) Burger ambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie 

c) Buitenlandse militairen, die organiek zijn geplaatst bij een 

eenheid in Nederland 

 

2) De inschrijving dient te geschieden via intranet of via de mail. 

  !!!voor 21 maart 2018!!!  
 -http://sportevenementen.mindef.nl/#/event 

-b.willems@mindef.nl 

  

 

Alle medewerkers van de politie dienen zich in te  schrijven 

via NPSB 
*(Richard van Eijsden) utr08090@utrecht.politie.nl 

 

3) Onverhoopte verhindering tot deelname dienst z.s.m. te worden 

gemeld aan de wedstrijdorganisatie. 

 

Prijsuitreiking / prijzen 

 

1) De prijsuitreiking geschied voor een ieder in judogi 

 

2) Een ieder die zonder opgaaf van reden ontbreekt op de prijsuitreiking 

zal automatisch uitgesloten worden van deelname aan het eerstvolgende 

OMK/NK politie judo. 

mailto:utr08090@utrecht.politie.nl
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Algemene informatie____________________________ 

 

Het adres van de sporthal is:    

De Koploper 

   Badweg 21  

   8223PA 

Lelystad 
 

-Er mag niet gerookt worden in de sportaccommodatie 

 

-Er mag in de sporthal geen eten of drinken genuttigd worden. 

 

-Koffie/thee zal worden aangeboden. 

 

-Er is lunch voor de judoka’s en wedstrijdorganisatie.  
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Aantekeningen / Notities_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


