
Uitnodiging Antwerp Judo Tour 2023 
Teambuildingsweekend 
 
Help jij ons Ippons scoren tijdens Antwerp Judo Tour 2023?  
Geef jezelf dan snel op, er mag een begeleider mee! 

 
Voor wie? 
Judoka’s geboren in de geboortejaren 2004 t/m 2014 
 

Wanneer?  
Vrijdag 12 mei t/m zondag 14 mei 
 

Waarom? 
Een weekend vol gezelligheid en judo, elkaar beter leren kennen en de onderlinge 
band versterken!  
 
Over Antwerp Judo Tour: 
 

Zeg maar een ’superprestige’ van het judo. 
De Antwerp Judo Tour loopt over 1 weekend: Ippon Trophy Antwerp U15 en U18 
op zaterdag, Ippon Trophy Antwerp 4 Kids op zondag, evenals Masterclasses en 
U21+. 
 

Met Ippons kun je tijdens dit toernooi extra scoren! 
Bij de U15 en U18: 500 EURO voor de club die de meeste ippons scoort per U-
categorie. Bij de U11 en U13: de felbegeerde Ippon Trophy Antwerp trofee voor de 
1e, 2e en 3e club met meeste ippons. 
De uitreiking van de prijzen vindt plaats na de laatste medaille uitreiking van de U-
categorie. 
 

Categorieën 
U11: 2013-2014 
U13: 2011-2012 
U15: 2009-2010 
U18: 2006-2007-2008 
U21+: 2004-2005 
 

Wanneer wordt er gejudood? 
U11 - U13: Zondag 14 Mei 2023 
U15 - U18: Zaterdag 13 Mei 2023 
U21+: Zondag 14 Mei 2023 
 

Waar wordt er gejudood? 
Sporthal Rode Loop, Rodeloopstraat 2 – Merksem 
 
 



Ons verblijf:  
We slapen met zijn allen in Het Scoutshuis in Antwerpen. Er zijn voldoende 
slaapplekken/ruimtes beschikbaar evenals sanitaire voorzieningen. 
Voor meer informatie over Het Scoutshuis: 
https://www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/het-scoutshuis/#accommodations 
 

 
 
 
 
 
 
Eten en drinken: 
In Het Scoutshuis wordt gezamenlijk ontbeten (zaterdag en zondag) en gedineerd 
(zaterdag). Voor zaterdag en zondag kan er een lunchpakket gemaakt worden 
tijdens het ontbijt. Drinken wordt ook verzorgd. Enkele ouders zullen zorgdragen 
voor inkopen en bereiding. Heb jij dieetwensen, geef deze dan door bij 
aanmelding.  
 

Programma: 
De aankomsttijd is vrijdagavond vanaf 17.00 uur. Het thema is “samen”! Wij hebben 
een mooi programma samengesteld. Natuurlijk staan hierin de judowedstrijden 
centraal, dit betekent dat alle judoka’s op zaterdag en zondag aanwezig zijn in de 
sporthal, om zelf te judoën of om de andere judoka’s aan te moedigen op weg naar 
de mooiste ippons! Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor gezelligheid, leuke 
activiteiten en gezamenlijke maaltijden. 
 

Kosten: 
De kosten bedragen €.75 per persoon. Het resterende bedrag wordt gesponsord 
vanuit de wedstrijdkas. Dit is inclusief twee overnachtingen, eten en drinken, 
inschrijfgeld en entree voor het toernooi. 
 

Wat neem je zelf mee? 
• Beddengoed 
• Judopak met Beentjes Judo Sport embleem 
• Eigen judoband 
• Wedstrijdbanden rood en wit 
• Trainingsjas Beentjes Judo Sport als je dit hebt 
• Judopaspoort (+ ID of paspoort) 

 

Aanmelden: 
Je kunt je vanaf nu aanmelden via de website: 
www.wedstrijden.beentjesjudosport.nl 
 

Let op: Na aanmelding gaan wij er vanuit dat judoka en eventueel de begeleider 
daadwerkelijk mee gaan. Eventuele gemaakte kosten na aanmelding zullen in 
rekening worden gebracht, indien er van deelname wordt afgezien. 


