
Informatie en weeg- en aanvangstijden 34e Frans Odijk Toernooi  
3 & 4 december 2022 

 
 
Wij verwelkomen jullie weer op ons 34e Frans Odijk Toernooi. Het is dit keer weer een drukbezette 
editie zowel op zaterdag als op zondag. Kom op tijd voor de weging voor een soepele doorloop van 
het toernooi. Wij vragen voor de bezoekers vanaf 12 jaar €5,- tribunegeld dit kan alleen contant 
voldaan worden, geef dit ook door aan de ouders binnen de club. Dit doen wij om dit toernooi met 
deze opzet te kunnen organiseren.  
 
Sinds kort kan er bij de kantine alleen gepind worden.  
 
Coachkaarten kunnen opgehaald worden bij de weging. De judoka’s kunnen zelf naar de weging 
gaan, gelieve zonder ouders voor een soepele doorloop. Er kan overgepouled worden tegen een 
vergoeding van €2,-. 
 
Adres: 
Sportpark Mariënhoeve 
Lekdijk Oost 13a 
3961 MB Wijk bij Duurstede 
 
Let op: Met dit adres kom je bij de sluizen uit, maar doorrijden richting de veerpont en dan ziet u het 
sportpark liggen. De veerpont vaart op zondag pas om 9.00 uur dus houdt daar rekening mee!!! 
De dojo bevindt zich in het pand waar Daily Fit zit. 
 
Zaterdag 3 december 
1e blok 
Weging: 8.00 uur – 8.30 uur  Aanvang: 9.00 uur 
Jongens -10 jaar alle gewichtsklassen 
 
2e blok 
Weging: 9.45 uur – 10.15 uur  Aanvang: 11.00 uur 
Meisjes -10 en -12 jaar alle gewichtsklassen 
 
3e blok 
Weging: 11.45 uur – 12.15 uur  Aanvang: 13.00 uur 
Jongens -12 jaar gewichtsklassen -30 kg, -34 kg en -38 kg 
 
4e blok  
Weging: 13.45 uur – 14.15 uur  Aanvang: 14.30 uur 
Jongens -12 jaar gewichtsklassen -42 kg, -46 kg, -50 kg en +50 kg 
  
 
Zondag 4 december 
1e blok 
Weging: 8.00 uur – 8.30 uur  Aanvang: 9.00 uur 
Jongens -15 jaar gewichtsklassen -34 kg, -38 kg, -42 kg en -46 kg 
 
2e blok 
Weging: 9.45 uur – 10.15 uur  Aanvang: 11.00 uur 
Jongens -15 jaar gewichtsklassen -50 kg, -55 kg, -60 kg, -66 kg en +66 kg 
 
3e blok 
Weging: 12.00 uur – 12.30 uur  Aanvang: 13.15 uur 
Dames -15 en -18 jaar alle gewichtsklassen 
 
 



4e blok  
Weging: 13.45 uur – 14.15 uur  Aanvang: 14.45 uur 
Heren -18 alle gewichtsklassen 
 
5e blok  
Weging: 15.00 uur – 15.30 uur  Aanvang: aansluitend 
Dames -21 en senioren alle gewichtsklassen 
Heren -21 en senioren alle gewichtsklassen 
 
Samenvoegingen gewichtsklassen/ leeftijden 
-66 kg heren -21 en senioren 
-90 kg heren -21 en senioren 
Dames -21 en senioren -57 en -63 kg 
Dames -21 -70 en -78 kg 
 
Geef de samenvoegingen van de gewichtsklasse door binnen de club zodat de judoka’s ervan op de 
hoogte zijn. We hebben ook wat poules van drie, dus kom allemaal meedoen om zo teleurstellingen te 
voorkomen. Geef afmeldingen op tijd door of op de dag zelf graag ook doorgeven bij de weging. 
 
We gaan er met z’n allen weer een mooi toernooi van maken. Tot volgende week! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Laura Gies  
 
 


