
INFORMATIE ADIDAS-IRJT 2021 – VERSIE 7 NOVEMBER 2021 

 

Beste contactpersonen van de clubs, trainers/coaches en overige bezoekers, 

 

Zaterdag 13 en zondag 14 november aanstaande gaan wij in Sportcampus Zuiderpark het Adias-IRJT organiseren. Het 

zal, gelet de voortdurende regels die samenhangen met de COVID-19 situatie, een wat ander toernooi worden dan 

gebruikelijk. Het verzoek aan de clubs is dan ook deze informatie door te sturen aan bezoekende supporters van 

jullie judoka’s. Wij rekenen op ieders begrip en medewerking om één en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen, 

waarvoor alvast dank.  

Zoals bekend is de Sportcampus Zuiderpark niet uitsluitend een "sportaccommodatie", maar behelst dat ook 
onderwijs, horeca en gebruiken ook andere doelgroepen deze locatie. 
Helaas zal dit ook tijdens het Adidas-IRJT 2021 het geval zijn. Daarnaast is ons toernooi aangemerkt als "evenement" 
en moet aan de daarvoor geldende COVID-19 maatregelen worden voldaan. 
Naar verwachting zal direct bij de hoofdingang van de Sportcampus Zuiderpark iedereen vanaf 13 jaar gecontroleerd 
worden op een geldig Corona Toegangs Bewijs (CTB - groen vinkje in QR code) én daarnaast zal iedereen vanaf 14 
jaar tevens een geldig identiteitsbewijs moeten tonen.  
Dit geldt dus voor de deelnemende sporters, coaches, bezoekers, scheidsrechters en onze vrijwilligers! 
Bij het verkrijgen van toegang, wordt daar een polsbandje voor betreffende dag verstrekt. Zonder dat deze zaken op 
orde zijn, zal geen toegang worden verkregen.  
Wij hebben ook getracht te realiseren dat in bijzondere gevallen ter plaatse nog een zogenaamde "sneltest" 
uitgevoerd mag worden, maar inmiddels bericht gekregen dat ook als deze "negatief" zou zijn, er geen toegang mag 
worden verleend. Wij hebben deze optie laten vervallen.  
Personen zonder geldig CTB moeten dus tevoren een afspraak maken voor het laten testen via 
https://www.testenvoortoegang.org/. Let op dat het reultaat van deze test slechts 24 uur geldig is! 
 
Mocht er ten aanzien van de COVID-19 maatregelen komende dagen nog aanvullende relevante informatie 
beschikbaar komen, dan zal dat uiteraard kenbaar gemaakt worden. 
 
Voor coaches geldt dat dit jaar GEEN extra coachbandjes beschikbaar zijn.  
Voor bezoekers geldt dat na de toegangscontrole ter plaatse een kaartje kan worden gekocht. Wij verzoeken 
iedereen dringend om met één bezoeker per deelnemende judoka te komen. Bezoekers mogen uitsluitend gebruik 
maken van de zitplaatsen op de tribunes. Zijn de tribunes vol, dan kan de situatie ontstaan dat wij niet direct 
toegang aan bezoekers meer mogen geven! 
 
Voor het meest recente overzicht van deelnemers én de weegtijden, verwijzen wij naar de weblink  
https://jbn.toernooi.nl/sport/events.aspx?id=80AF3347-E6A3-4A0E-A154-201CEEDC87E9 
Voor deelnemers aan het JBN-meetmoment op 14 november aanstaande bestaat de mogelijkheid om zaterdags van 
18.00-19.00 uur te wegen. Wordt hiervan gebruik gemaakt, dan vervalt voor betreffende judoka de 
weegmogelijkheid op de wedstrijddag. 
 
Overschrijven naar een andere gewichtscategorie is mogelijk tot en met 7 november 2021 via  
info@adidas-irjt.nl. Ook voor-informatie over eventuele afmeldingen wordt op prijs gesteld.  
 

Wij verwachten er ook dit jaar weer een mooi toernooi van te maken en verwelkomen jullie graag op 13 en 14 
november aanstaande in Den Haag. 
 
 
Met sportieve groet, 
Hugo de Haan 
Toernooi organisatie Adidas-IRJT 2021 
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