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Nodigt u uit op haar 20ste Internationaal Tornooi 
 

“Trofee van de Donderslag” 
 

Voor dames en heren U15, U18, U21, +21 
 

Wanneer : Zaterdag 6 januari 2024 
 
Waar :  Sportcentrum Meeuwen-Gruitrode 

Kerkplein 1 
3670 Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen) 

 
Programma : Dames U15  Geboren in 2011 en 2010        Weging van 8u00 tot 8u40 
  Gewichtsklassen  -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63       Wedstrijden vanaf 9u00 
  Heren U15  Geboren in 2011 en 2010        Weging van 8u00 tot 8u40 
  Gewichtsklassen  -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66       Wedstrijden vanaf 9u00 
  Dames U18  Geboren in 2009, 2008 en 2007       Weging van 10u00 tot 10u30 
  Gewichtsklassen  -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70      Wedstrijden vanaf 11u00 
  Heren U18  Geboren in 2009, 2008 en 2007       Weging van 10u00 tot 10u30 
  Gewichtsklassen  -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90  Wedstrijden vanaf 11u00 
  Dames U21, +21  Geboren in 2006 en vroeger             Weging van 12u00 tot 12u30 
  Gewichtsklassen  -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78  Wedstrijden asap na weging 
  Heren U21, +21  Geboren in 2006 en vroeger             Weging van 12u00 tot 12u30 
  Gewichtsklassen  -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100  Wedstrijden asap na weging 
 
Prijzen :  De club met het meeste punten wint een duplicaat van de Trofee van de Donderslag 
  De club die het tornooi 3 maal wint ontvangt de grote Trofee van de Donderslag met 
  daarin een aankoop bon twv 1000€, te besteden bij Topsport Hasselt 
 
Info :  Zes wedstrijdmatten 
  Inschrijvingsstop bij 600 deelnemers   !!!  bereikt in 2023  !!! 

Deelname is zeker bij betaling inschrijfgeld 
  De wedstrijden verlopen volgens reglementen van Judo Vlaanderen 
   
Voorwaarden : Minimum 3de kyu, geldige vergunning en identiteitskaart kunnen voorleggen 
     
Inschrijven : Inschrijven via Judo Vlaanderen   https://ledenbeheer.judovlaanderen.be?eve=76 
  Of via inschrijvingsformulier op website   https://www.judo-meeuwen-gruitrode.be/uitnodigingen 
  Inschrijvingsformulier versturen naar   judoclubgruitrode@gmail.com 
 

Deelname aan het tornooi kost 15€ (ter plaatse 20€), over te schrijven naar rekeningnummer  
953-0356532-26   IBAN BE59 9530 3565 3226   BIC CTBKBEBX 
 

  Meer info te verkrijgen bij Guido Steensels   GSM : +32 495 50 37 04 
 
  Uiterste inschrijfdatum : 25 december 2023 
 

Het bestuur en de organisatie van judoclub Meeuwen-Gruitrode hopen u te mogen begroeten op ons tornooi 
 

Combineer je deelname aan de “Trofee van de Donderslag” met een verblijf bij Center Parcs Erperheide 
en ontvang een extra korting via onderstaande link. Vermeld bij iedere boeking 

Judoclub Meeuwen-Gruitrode om van deze korting te kunnen genieten 
 

https://www.centerparcs.be/trofeevandedonderslag 
 

Meer info op : www.judo-meeuwen-gruitrode.be 
 

  
 


