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40e Internationale en Dangraden Klompentoernooi 
zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2019 

 

 

Waar: Sporthal “De Streepen”, Laan van Henkenshage 5   
5492 BN Sint-Oedenrode.    

 

Voor wie: Deelname staat open voor leden, van alle leeftijden, van de JBN en 
buitenlandse clubs aangesloten bij de EJU/IJF. Zie onderstaand schema. 

 
Aantal deelnemers: ± 1000 deelnemers en meer dan 100 scholen/verenigingen. 
 

Inschrijven: Online inschrijven kan vanaf 31 augustus 2019 via 

http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament?id=E03E3E1E-2002-4136-

846A-4CF0EDC737FB. Inschrijven kunt u tot en met zondag 13 

oktober 2019. Uw inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld op onze 
rekening is bijgeschreven of wanneer u online via toernooi.nl betaald heeft. 

Heeft u vragen over het inschrijven stuur dan een e-mail naar 
klompentoernooi@dai-ippo.nl. Wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden. 

    

Inschrijfgeld: Inschrijfgeld voor deelname is voor zowel zaterdag als zondag € 12,50 per 
persoon. Dit dient uiterlijk 18 oktober 2019 te zijn bijgeschreven op (wel 
inschrijven uiterlijk 13 oktober!) IBAN: NL69 RABO 0138 2131 43 onder 

vermelding van uw clubnaam of het dient betaald te zijn via toernooi.nl. 
Opgaven en betalingen zijn definitief na sluiting van de inschrijving.  

 

Wedstrijdsysteem: Tot en met 5 deelnemers: halve competitie. 
Vanaf 6 deelnemers wordt het dubbele eliminatiesysteem gehanteerd. 
Wij strijden naar een zuivere derde plaats! 

 
Danpunten: Op zondag worden danpunten bijgeschreven. 

 (Indien gewenst is indeling voor extra wedstrijden mogelijk.) 
 
Weging: Wij hanteren een strikte weging. Het gewicht dat de aanwezige weegschaal 

aangeeft is bindend. Overschrijven op de wedstrijddag is mogelijk voor zover 
de poules dit toelaten, zowel naar een lagere als naar een hogere 
gewichtsklasse, tegen betaling van € 2,50. 

   Wijzigingen mogelijk tot en met 13 oktober 2019. 
    
Documenten:  Deelnemers moeten ter controle hun (bonds)paspoort 

   en de geldige sportpas (2019) tonen. 
 
Prijzen:  Maximaal 3 prijzen per poule. 

   Bij méér dan 32 deelnemers in een categorie worden een A+B poule gemaakt 
   met ieder hun eigen prijsuitreiking. 
    

Prijsuitreiking: Na iedere leeftijdscategorie die gereed is volgt een prijsuitreiking. 

 

http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament?id=E03E3E1E-2002-4136-846A-4CF0EDC737FB
http://jbn.toernooi.nl/sport/tournament?id=E03E3E1E-2002-4136-846A-4CF0EDC737FB
mailto:klompentoernooi@dai-ippo.nl


 

Coach:               Per 8 deelnemers, per toernooidag, is er één coachkaart. 

                                  Maximaal 3 begeleiders per dag.  
 
Deelnemerskaarten: Tijdens de toernooidag in de ontvangsthal door de coach op te halen. 

Publiek:  Entree voor kinderen t/m 4 jaar is gratis. 
   Van 5 tot en met 12 jaar € 2,00 
   Vanaf 13 jaar € 3,00 

 
Aansprakelijkheid: De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen 

en/of zoekgeraakte spullen. 

 
Weeg-/aanvangstijden:  

Informatie betreffende de weegtijden zullen we tijdig aan u versturen en ook 

plaatsen op www.dai-ippo.nl. Heeft u onverhoopt op 20 oktober 2019 
nog geen weegtijden ontvangen, stuur dan een e-mail naar 

klompentoernooi@dai-ippo.nl. De toernooiorganisatie behoudt zich het recht 
voor om indien nodig de gewicht- en leeftijdcategorieën te combineren. 

 

Goedkeuring:  Dit evenement is goedgekeurd door de JBN onder nr.: JBN2019-0114 
 
 

Zaterdag 26 oktober 2019 
 
M1 meisjes geb. 14 en later (-6 jaar) -16, -18, -20, -22, -25, +25 

J1 jongens geb. 14 en later (-6 jaar) -16, -18, -21, -24, -27, +27 

M2 meisjes geb. 13 – 12 (-8 jaar) -20, -22, -25, -28, +28 

J2 jongens geb. 13 – 12 (-8 jaar) -21, -24, -27, -30, +30 

M3 meisjes geb. 11 – 10 (-10 jaar) -25, -28, -32, -36, +36 

J3 jongens geb. 11 – 10 (-10 jaar) -24, -27, -30, -34, -38, +38 

M4 meisjes geb. 09 – 08 (-12 jaar) -28, -32, -36, -40, +40 

J4 jongens geb. 09 – 08 (-12 jaar) -27, -30, -34, -38, -42, -46, +46 

 
 

Zondag 27 oktober 2019  
 

M5 meisjes geb. 07 – 06 – 05 (-15 jaar) -32,-36,-40,-44,-48,-52,-57,-63+63 

J5 jongens geb. 07 – 06 - 05 (-15 jaar) -34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66 

M6 meisjes geb. 04 – 03 - 02 (-18 jaar) -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

J6 jongens geb. 04 – 03 - 02 (-18 jaar) -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 

M7 meisjes/dames (-21 jaar) 

geb. 01 – 00 – 99  

-44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 

J7 Jongens/heren (-21 jaar) 

geb. 01 – 00 – 99   

-55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 
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