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Reglement 
23ste Dutch Open Championships Sambo (M) and Combat-Sambo (M) 

Hand-to-Hand Fighting (M), Judo (M&V) and Karate (M&V) 
 
14-17 maart 2013                    Dalfsen (Nederland) 
 
1. Algemeen 
1.1 De 23ste Dutch Open Championships Sambo (M), Combat-Sambo (M), Hand-to-Hand 

Fighting (M), Judo (M&V) en Karate (M&V), worden gehouden in overeenstemming met 
Federation Amateur Internationale de SAMBO (FIAS) Internationale Sambo Competitie 
bepalingen, het Internationale Sambo Competitie reglement, het International Budo 
Federation (IBF) wedstrijdreglement, Hand-to-Hand Fighting Internationale competitie 
regels en het IJF-IBF reglement. 

1.2 De 23ste Dutch Open Championships Sambo (M), Combat-Sambo (M), Hand-to-Hand 
Fighting (M), Judo (M&V) and Karate (M&V), heeft als doel om Sambo, Combat-Sambo, 
Hand-to-Hand Fighting, Judo en Karate te populariseren en te ontwikkelen in Nederland 
en de wereld en het versterken van internationale sport-relaties.  

1.3 Het organisatie comité van de 23ste Dutch Open Championships 2013 is de Sambo Bond 
Nederland en Budo Promotion Ommen onder auspiciën van FIAS en IBF.  

 
2. Locatie en datum 
2.1 Locatie: Ontmoetingscentrum ‘De Trefkoele’, Ruigedoornstraat 108, 7721 BW Dalfsen, 

Nederland. 
2.2 Datum: van 14 tot en met 17 maart 2013. 
 
3. Deelname  
3.1 Voor Sambo en Combat-Sambo: Alle sporters welke lid zijn van hun Nationale Sambo 

Federatie en zijn aangesloten bij FIAS. 
3.2 Voor Hand-to-Hand Fighting, Judo en Karate: Alle sporters van elke federatie/bond. Als 

bewijs dient een bondspaspoort of ledenpas overlegd kunnen worden bij de weging. 
3.3 Voor deelname zijn sporters verplicht in het bezit te zijn van een ziektekostenverzekering. 
 
4. Inschrijving voor deelname 
4.1 Vul de delegatieleden in op het registratieformulier. 
4.2 Of elektronisch inschrijven (dit heeft onze voorkeur): 

>Sambo >Combat-Sambo >H-to-H Fighting >Judo >Karate 
4.3 Verzend uw registratie voor 9 februari 2013 naar het volgende e-mailadres: 

info@budopromotionommen.nl. 
4.4 We kunnen geen toernooi organiseren zonder de hulp van scheidsrechters en juryleden. 

We verzoeken u vriendelijk om scheidsrechters voor alle disciplines te leveren, maar 
vooral voor de disciplines Sambo, Combat-Sambo en Judo.  

 
5. Technische condities 
5.1 Het 23ste Dutch Open Championship wordt gehouden in overstemming met de volgende 

regelgeving: 
Sambo and Combat-Sambo: Internationaal Sambo Competitie reglement van FIAS 
Hand-to-Hand Fighting:   IBF reglement (www.ibf-international.org) 
Judo     IJF-IBF reglement 
Karate     IBF reglement (www.ibf-international.org) 

 

http://menno.jbnetworks.nl/cgi-bin/emsland/EDOCSN.php
http://menno.jbnetworks.nl/cgi-bin/emsland/EDOCCN.php
http://menno.jbnetworks.nl/judo/emsland/IDOCHH.doc
http://menno.jbnetworks.nl/cgi-bin/emsland/EDOCJN.php
http://menno.jbnetworks.nl/judo/emsland/IDOCKN.doc
mailto:info@budopromotionommen.nl
http://www.ibf-international.org/
http://www.ibf-international.org/
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5.2 Leeftijd en gewicht categorieën: 
Gewicht categorieën Sambo: (meisjes en dames in overleg met het organisatie comité) 
’02/’01/‘00 Jongens -32, -35, -38, -41, -45, -49, -53, -57, +57 kg 
‘99/’98/’97 Jongens -38, -41, -45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, +73 kg 
‘96/‘95  Mannen -52, -56, -60, -65, -70, -75, -81, +81 kg 
’94-ouder Mannen -62, -68, -74, -82, -90, +90 kg 
Gewicht categorieën Combat-Sambo: 
’95-ouder Mannen -68, -74, -82, -90, +90 kg 
Gewicht categorieën Hand-to-Hand Fighting: 
’95-ouder Mannen -70, -80, +80 kg 
Gewicht categorieën Judo: 
’07/’06  -8 j. Jongens -21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, +46 kg 
    Meisjes -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, +44 kg 
‘05/’04  -10 j. Jongens -21, -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 
    Meisjes -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, -48, +48 kg 
‘03/’02  -12 j. Jongens -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 
    Meisjes -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
‘01/’00/’99 -15 j. Jongens -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73 kg 
    Meisjes -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 
‘98/’97  -17 j. Mannen -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
    Vrouwen -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 
‘96/’95/’94 -20 j. Mannen -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 
    Vrouwen -52, -57, -63, -70, +70 kg 
’93 en ouder +20 j. Mannen -66, -73, -81, -90, +90 kg 
    Vrouwen -52, -57, -63, -70, +70 kg 
Gewicht categorieën Karate: 
T/m 10 jaar  Jongens/Meisjes -25, -30, -35, -40, -45, +45 kg 
T/m 15 jaar  Jongens/Meisjes -30, -35, -40, -45, -50, -55, -65, +65 kg 
16 jaar en ouder Mannen  -60, -65, -70, -75, -80, -90, +90 kg 
    Vrouwen  -55, -65, -75, +75 kg 

5.3 Het is de organisatie toegestaan om bij onvoldoende deelname in een gewichtsklasse, 
klassen samen te voegen. Zorg voor een juiste opgave. 

5.4 De persoonlijke uitrusting per discipline en daarmee het kunnen deelnemen aan het 
toernooi is in navolging van de officiële regels zoals weergegeven in sectie 5.1. 

5.5 De organisatie waarborgt de voorziening van EHBO voor alle deelnemers. 
5.6 Individuele wedstrijden worden gehouden volgens de wedstrijdsystemen: 

Sambo, Combat-Sambo, Judo: Poules of eliminatie (afhankelijk van het 
deelnemersaantal). 

Karate, Hand-to-Hand Fighting:  K.O. of poules (afhankelijk van het deelnemersaantal). 
5.7 De deelnemers met een podiumplaats worden gehuldigd met een medaille of een beker. 
5.8 Alle deelnemers ontvangen een diploma van deelname. 
  
6. Financiële condities 
6.1 Leiders van sportdelegaties moeten voldoen aan de financiële verplichtingen verschuldigd 

aan het organisatie comité: 
1. Voor 16 februari 2013 op rekening nr. 4167 53 329 ten name van Budo Promotions 

Ommen (IBAN NL90ABNA0416753329; BIC ABNANL2A). 
2. Op de dag van aankomst na goedkeuring van het organisatie comité. 
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6.2 Delegaties zijn verplicht het inschrijfgeld te betalen ten bedrage van (geregistreerd voor 9 
februari 2013): 
Sambo:       € 10,00 per deelnemer 
Combat-Sambo:     € 10,00 per deelnemer 
Hand-to-Hand Fighting  full-contact:  € 10,00 per deelnemer 
Hand-to-Hand Fighting kata:   € 10,00 per deelnemer 
Judo:       € 10,00 per deelnemer 
Karate:    (wapen-)kata: € 12,50 per deelnemer 
     Teamkata:  € 30,00 per team (3 personen) 
     Fights:  € 12,50 per deelnemer t/m 15 jaar 
        € 15,00 per deelnemer 16 jaar en ouder 

6.3 Delegaties zijn verplicht het inschrijfgeld te betalen ten bedrage van (geregistreerd later 
dan 9 februari 2013): 
Sambo:       € 15,00 per deelnemer 
Combat-Sambo:     € 15,00 per deelnemer 
Hand-to-Hand Fighting  full-contact:  € 15,00 per deelnemer 
Hand-to-Hand Fighting kata:   € 15,00 per deelnemer 
Judo:       € 15,00 per deelnemer 
Karate:    (wapen-)kata: € 17,50 per deelnemer 

     Teamkata:  € 45,00 per team (3 personen) 
     Fights:  € 17,50 per deelnemer t/m 15 jaar 
        € 20,00 per deelnemer 16 jaar en ouder 
6.4 Tot 9 februari 2013 kunnen delegaties hun teamsamenstelling veranderen. Na deze 

datum is het enkel mogelijk om veranderingen in gewicht of graduatie door te voeren tot 
woensdag 13 maart 2013. Voor veranderingen in gewichtscategorie op de dag van het 
toernooi wordt € 5,00 in rekening gebracht per verandering. 

6.5 Transport van treinstation (treinstation Zwolle) naar hotel, sporthal en terug, moet men 
apart betalen en bedraagt € 20,00 per persoon. 

6.6 Het organiserend comité zal de kosten dekken voor accommodatie, catering, transport van 
treinstation naar hotel, sporthal en terug voor twee SAMBO scheidsrechters per land na 
goedkeuring door het organisatie comité. 

6.7 De entree voor toeschouwers bedraagt € 5,00 per persoon van 13 jaar en ouder. 
Personen t/m 12 jaar betalen € 3,00. 

 
7. Accommodatie en catering 
7.1 Alle delegaties kunnen zelf een accommodatie boeken. Het organiserend comité heeft 

speciale afspraken met het Mercure Hotel in Zwolle. Voor boeking: h2109-sb@accor.com 
of +31 38 427 33 33. Driepersoons kamer: € 92,50 / enkel- of tweepersoons kamer: € 
72,50 (allemaal incl. ontbijt). Houdt u er rekening mee dat er een gelimiteerd aantal 
reserveringen mogelijk zijn! Gebruik de referentie: Dutch Open Championships 2013.  

7.2 Of hotel ‘Mooirivier’ tussen Dalfsen en Ommen. Voor boeking: info@mooirivier.nl. 
vierpersoonskamer: € 90,- / driepersoonskamer: € 80,- / tweepersoonskamer € 60,- / 
eenpersoonskamer € 60,- (allemaal excl. € 15,- ontbijt p.p.). Houdt u er rekening mee dat 
er een gelimiteerd aantal reserveringen mogelijk zijn! Gebruik de referentie: Dutch Open 
Championships 2013. 

7.3 Voor overige adressen van hotels en B&B’s zie pagina 6 en 7 van dit reglement.  
7.4 Catering kan worden besteld bij het organisatie comité. Het ontbijt is in het hotel/hostel. 

Lunch en diner zijn in de sporthal. De lunch bedraagt € 7,00 per lunch/per persoon en 
diner € 10,00 per diner/per persoon. Lunch en diner moeten van te voren besteld worden, 
gelijktijdig met de registratie. 

 

mailto:h2109-sb@accor.com
mailto:info@mooirivier.nl
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8. Aanmelden (aankomst) 
8.1 Aanmelden van buitenlandse delegaties vindt plaats in Ontmoetingscentrum ‘De 

Trefkoele’, Ruigedoornstraat 108, 7721 BW Dalfsen, Nederland op donderdag 14 maart 
2013 van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

8.2 Wanneer het niet mogelijk is voor Sambo, Combat-Sambo en Hand-to-Hand Fighting 
delegaties om zich op donderdag 14 maart 2013 aan te melden, dan kunnen de delegaties 
zich in de sporthal aanmelden op vrijdag 15 maart 2013 voor de start van het toernooi. 
Judo en Karate delegaties kunnen zich op zaterdag 16 maart 2013 aanmelden in de 
sporthal voor de start van het toernooi.  

 
9. Visum aanvraag 
9.1 Alle delegaties welke een visum nodig hebben zullen worden ondersteund door het 

organisatie comité (houdt er rekening mee dat uw paspoort niet minder dan 3 maanden 
geldig is na de laatste datum van uw bezoek aan Nederland).  

9.2 Het organisatie comité kan alleen ondersteuning bieden in visum aanvraag als er 
voldoende tijd beschikbaar is voor de aanvraag. 

9.3 Het organisatie comité kan alleen ondersteuning bieden in visum aanvraag als alle 
relevante data beschikbaar is (volledige naam, geslacht, geboortedatum, paspoort nr. en 
functie (bijv. sporter, president, etc.). 

9.4 Voor visum aanvraag heeft het organisatie comité de naam en het adres nodig van de 
Nederlandse Ambassade/Consulaat in uw land.  

 
10. Contactgegevens van het organisatie comité: 
10.1 Contactpersonen van het organisatie comité zijn Hendrik-Jan Ningbers en Frank Ningbers 

Tel: +31 529 453084 
Fax: +31 529 450246 
E-mail: info@budopromotionommen.nl  

10.2 Informatie, zoals poule indelingen, zullen ook te zien zijn op onze website: 
www.budopromotionommen.nl 

mailto:info@budopromotionommen.nl
http://www.budopromotionommen.nl/
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Programma 23ste Dutch Open Championships 
 

14 maart 2013 (donderdag) 

19:00-20:00 uur Aanmelden (aankomst) in Ontmoetingscentrum De Trefkoele in Dalfsen. 

19:00-20:00 uur Weging in Ontmoetingscentrum De Trefkoele in Dalfsen: 

 Sport SAMBO, alle categorieën 

 Sport COMBAT-SAMBO, alle categorieën 

 Hand-to-Hand Fighting, alle categorieën 

15 maart 2013 (vrijdag) 

08:30-09:00 uur Weging in Sporthal: 

 Sport SAMBO, alle categorieën 

 Sport COMBAT-SAMBO, alle categorieën 

 Hand-to-Hand Fighting, alle categorieën 

09:30 uur Opening ceremonie Sambo, Combat-Sambo en Hand-to-Hand Fighting 

09:30-16:30 uur Wedstrijden 

14:00-15:00 uur Weging in Sporthal: 

 Judo (delegatie, niet individueel) 

 Karate (delegatie, niet individueel) 

±16:30 uur Prijsuitreiking  

16 maart 2013 (zaterdag) 

 Weegtijden voor Judo worden naar u verzonden 1 of 2 weken voor het 
toernooi. De eerste weging is van 08.30-09.00 uur. 

08:30-09:00 uur Aanmelding Karate ‘FORMS’ bij hoofdjurytafel in de Karatehal. 

09:15 uur Opening ceremonie Judo and Karate 

09:30 uur Start wedstrijden 

±10:30-11:00 uur Weging Karate ‘FIGHTS’ – Jeugd (exacte tijden worden per email 
verzonden) 

±12:00-12:30 uur Weging Karate ‘FIGHTS’ – Junioren (exacte tijden worden per email 
verzonden) 

±14:30-15:00 uur Weging Karate ‘FIGHTS’ – Senioren (exacte tijden worden per email 
verzonden) 

17 maart 2013 (zondag) 

 Vertrek van delegaties 
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Overige adressen Hotels en Bed&Breakfast 
 

Hotels: 
 
Hof van Dalfsen 
Haersolteweg 3 
7722 SE Dalfsen 
Tel: 0529-431818 
Fax: 0529-434892 
info@hofvandalfsen.nl 
www.hofvandalfsen.nl 
 
Het Roode Hert 
Hessenweg 41 
7722 PJ Dalfsen 
Tel: 0529-433043 
Fax: 0529-430877 
Info@hetroodehertdalfsen.nl 
www.hetroodehertdalfsen.nl 
 
Campanile Hotel Zwolle 
Schuttevaerkade 40 
8021 DB Zwolle 
Tel: 038-4550444  
Fax: 038-4550750 
zwolle@campanile.com 
www.campanile-zwolle.nl 
 
Hotel Paping 
Stationsweg 29 
7731 AX Ommen 
Tel: 0529-451945 
Fax: 0529-454782 
receptie@hotelpaping.nl  
www.hotelpaping.nl  
 
Hotel Wildthout 
Hammerweg 40. 
7731 AK Ommen 
Tel: 0529-451592 
Fax: 0529-455192 
info@wildthout.nl 
www.wildthout.nl 

Herberg De Klomp 
Vilsterseweg 10 
7734 PD Vilsteren 
Tel: 0529-459000 
Fax: 0529-459039 
herbergdeklomp@planet.nl  
www.herbergdeklomp.nl  
 
Hampshire - Hotel Lumen Zwolle  
Stadionplein 20 
8025 CP Zwolle 
Tel: +3188 1471471 
Fax: +3188 1471477 
info@hotellumen.nl  
www.hotellumen.nl  
 
WestCord Hotel Salland  
Zwolsestraat 63-E 8  
8101 AB Raalte  
Tel: +31572 353 552  
Reserveringen: + 31572 353 552  
info@westcordhotelsalland.nl  
www.westcordhotels.nl/Locaties/Raalte 
 
Best Western Hotel Restaurant Fidder 
Kon. Wilhelminastraat 6  
8019 AM Zwolle  
Tel: +3138 4218395  
Fax: +3138  4230298  
info@hotelfidder.nl  
www.hotelfidder.nl 
 
Hotel & Restaurant De Zon  
Voorbrug 1  
7731 BB Ommen  
Tel: +31529 455550  
F. +31529 456235  
receptie@hoteldezon.nl  
www.hoteldezon.nl  

mailto:info@hofvandalfsen.nl
http://www.hofvandalfsen.nl/
mailto:Info@hetroodehertdalfsen.nl
http://www.hetroodehertdalfsen.nl/
mailto:zwolle@campanile.com
http://www.campanile-zwolle.nl/
mailto:receptie@hotelpaping.nl
http://www.hotelpaping.nl/
mailto:info@wildthout.nl
http://www.wildthout.nl/
mailto:herbergdeklomp@planet.nl
http://www.herbergdeklomp.nl/
mailto:info@hotellumen.nl
http://www.hotellumen.nl/
mailto:info@westcordhotelsalland.nl
http://www.westcordhotels.nl/Locaties/Raalte
mailto:info@hotelfidder.nl
http://www.hotelfidder.nl/
mailto:receptie@hoteldezon.nl
http://www.hoteldezon.nl/
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Bed & Breakfast 
 
Zwaluwhof 
Zwarteweg 7a 
7722 LA Hoonhorst (Dalfsen) 
Tel: +31529 436875 
info@zwaluwhof.nl 
www.zwaluwhof.nl 
 
Vecht & Zo 
Hessenweg 14 
8028 PA Zwolle 
Tel: +3138 4533999 
info@vechtenzo.nl 
www.vechtenzo.nl 
 
Familie Veurink  
Rheezerweg 50 
7794 RH Rheeze 
Tel: +31523 262315 
info@familieveurink.nl  
www.familieveurink.nl  
 
B&B Op de Hilde  
Oosterkampen 3 
7722VZ Oudleusen 
Tel: +31622234920 
wimenjanetroeberts@hetnet.nl 
 
 

Haarman B&B 
Wilhelminastraat 40 
7721 CH Dalfsen 
Tel: +31529 431884 
h.haarman@hccnet.nl 
 
 
Klooster van Dalfsen  
Oosterstraat 8 
7721CL Dalfsen 
Tel: +31529 850111 
receptie@hetkloostervandalfsen.nl  
www.hetkloostervandalfsen.nl 
 
Boerhoes 
Koepelallee 8 
7722KT Dalfsen 
Tel: +31529 401878 
info@boerhoes.nl  
www.boerhoes.nl  
 
Gernerhof  
Goldkampstraat 3a  
7722RN Dalfsen 
Tel: +31529 430039 
jos.coenen@12move.nl  
 
 

Meer adressen op: www.vechtdaloverijssel.nl 
 

mailto:info@zwaluwhof.nl
http://www.zwaluwhof.nl/
mailto:info@vechtenzo.nl
http://www.vechtenzo.nl/
mailto:info@familieveurink.nl
http://www.familieveurink.nl/
mailto:wimenjanetroeberts@hetnet.nl
mailto:h.haarman@hccnet.nl
mailto:receptie@hetkloostervandalfsen.nl
http://www.hetkloostervandalfsen.nl/
mailto:info@boerhoes.nl
http://www.boerhoes.nl/
mailto:jos.coenen@12move.nl
http://www.vechtdaloverijssel.nl/

