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Foreword by the organisation 

 

We are proud organizing the second edition of European Cup Duo Games. Last year’s edition 

received the very high approval rating of 8.6 from the athletes/supporters/coaches and referees. 

This approval rating pleases us a lot and also shows that this contest form has a large amenity value.  

Ju-Jitsu Duo Games is a great technical comparative contest form and is registered as a fully and 

autonomous event on the European contest calendar.  Furthermore it is an event with a large 

strength of binding elements and many innovations.  

One of the binding elements at this European Cup, is the performance of live musicians. They are 

composing their music especially for the Duo Games.  

Another binding aspect is the support from the municipality Medemblik, hence also the community 

is involved.  

We have an incredible team of volunteers who contribute to a sportive, sensational, welcoming and 

swirling event for young and old. Business community is also well visible as the moral code of budo 

is also well applicable for many organisations.  

We are honestly really proud on our great team of more than 50 volunteers who put, full of passion, 

a High Standard event in 2018. We are taking a deep bow for these fantastic people, they will again 

realize a day with Topsport which will be one to remember.  

We will also establish a link to our fight against cancer. Normally a part of the registration fee is 

intended for Kika, but this time we choose for an active support of the foundation Miranda Mania. 

From this foundation a lot of money has raised for cancer research the past years. In short, the 

European Cup Ju-Jitsu is not just an event, it’s priceless! 

 

 Robert Takken / Managing Director European Cup Ju-Jitsu 
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Voorwoord van de organisatie  

 

Met gepaste trots organiseren wij de tweede editie van de European Cup Duo Games. De editie van 

2018 kreeg een het zeer hoge waarderingscijfer van 8.6 van sporters/supporters/coaches en 

scheidsrechters. Een waarderingscijfer waar wij uiteraard heel erg blij mee zijn en die ook laat zien 

dat deze wedstrijdvorm een grote belevingswaarde heeft. De Jiu Jitsu Duo Games is een prachtige 

techniek vergelijkende wedstrijdvorm en deze staat nu als een volwaardig en zelfstandig toernooi op 

de Europese wedstrijdkalender.  

Het is verder een evenement met een hoge verbindingskracht en vele nieuwe innovaties. Één van de 

verbindende elementen bij deze European Cup is de inzet van live muzikanten. Zij spelen niet 

zomaar muziek maar er zijn speciale composities gemaakt voor de Duo Games wedstrijden.  

Een ander verbindend element is de ondersteuning vanuit de Gemeente Medemblik zodat ook de 

gemeenschap betrokken gaat raken bij dit evenement. Er is een ongelofelijk mooi en breed team 

van vrijwilligers die een bijdrage wil leveren aan een sportief, sensationeel, gastvrij en wervelend 

toernooi voor jong en oud. Ook het bedrijfsleven is goed zichtbaar zijn bij dit evenement want de 

morele code van het budo is ook heel goed toepasbaar bij heel veel organisaties. 

Waar wij oprecht trots op zijn is ons geweldige team van meer dan 50 vrijwilligers die in 2018, vol 

passie, een High Standard evenement neer wisten te zetten. Ik maak  een heel diepe buiging voor al 

deze fantastische mensen, zij gaan opnieuw zorgen voor een Topsportdag om niet snel te vergeten.   

Ook leggen wij de verbinding in onze strijd tegen kanker. Normaal gesproken gaat een deel van de 

inschrijfgelden naar KiKa maar voor dit evenement is gekozen voor de actieve ondersteuning van de 

Miranda Mania. Vanuit deze stichting is de afgelopen jaren al zeer veel geld opgehaald voor 

kankeronderzoek.  

Kortom, de European Cup Jiu Jitsu is niet zomaar een evenement, it’s priceless! 

 

Robert Takken / Toernooi directeur European Cup Jiu Jitsu 
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Foreword Council member of the municipality Medemblik  

 

It is with great pleasure that I welcome you as Ju-Jitsu enthusiast to the European Cup Duo Games 

2019 in the municipality Medemblik. What a thrill that this wonderful event will be organised for the 

second time in our municipality. I am really proud that this will also be the fact for next year. 

 

The European Cup is one of many top sports that take place in Medemblik. Besides Ju-Jitsu, we are 

happy to also be host of international sailing events (as Medemblik Regatta) and handball, 

rollerblading, skating and dozens of individual top sport events. Medemblik is top sport!  

 

Besides top sport, also amateur sport is really important. Because everybody has the right to grow 

up healthy. For this reason, top sport and his heroes are the source of inspiration to be engaged. 

 

I would like to invite you to enjoy sports, but also enjoy all the beautiful things Medemblik has to 

offer. Medemblik is well-known by its cosy harbours and the beautiful historical centre with many 

houses and building from the 16th and 17
th

 century. 

 

I wish you good luck and fun!  

 

Joset Fit 

Alderman of Sport of Municipality Medemblik 
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Voorwoord van de wethouder van de Gemeente Medemblik  

 

Met groot genoegen heet ik u als Jiu-Jitsu liefhebber van harte welkom bij de European Cup Duo 

Games 2019 in de gemeente Medemblik. Wat fantastisch dat dit prachtige evenement nu al voor de 

tweede keer in onze gemeente wordt georganiseerd. Ik ben er trots op dat dat ook volgend jaar 

weer het geval zal zijn.  

 

De European Cup is een van de vele evenementen op het gebied van topsport die bij ons 

plaatsvinden. Want naast Jiu-Jitsu zijn we blij dat we ook gastheer zijn van internationale 

zeilevenementen (bijvoorbeeld de Medemblik Regatta) en evenementen op het gebied van handbal, 

skeeleren, schaatsen en tientallen individuele topsporten.  

 

Medemblik is topsport! Maar naast topsport blijft ook breedtesport belangrijk. Want iedereen heeft 

het recht om gezond op te groeien. En dan zijn topsport en de helden die de topsporten beoefenen 

een bron van inspiratie om zelf ook actief te zijn of te worden.  

Ik nodig u van harte uit om te genieten van de sport, maar ook van al het andere moois dat 

Medemblik te bieden heeft. Medemblik staat bekend om haar gezellige haven en het prachtige 

historische centrum met vele huizen en gebouwen uit de 16e en 17e eeuw.  

Ik wens u veel succes en plezier! 

 

Joset Fit 

 

Wethouder sport van de gemeente Medemblik.  
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Foreword JJEU-President  

 

Dear sport friends and enthusiasts! 

 

From year to year we can watch more and more young athletes performing at their best in ju-jitsu 

sport. As we have Aspirants and Juniors participating at European and World Championships. We  

were also looking to find a way for a high-level event also for Ju Jitsu Duo System. 

 

We would like to thank the city of Medemblik, Budoschool Shi-Sen-Do and  Judo Bond Netherland 

for taking the challenge to be the first to organise new format of Europe Cup Duo Games. It’s a new 

concept with live musical Support en more new thrilling innovations. It’s the place to be for all Duo-

Games athletes.  

 

I hope you will enjoy in the hospitality of the Netherlands, have a good time and take home friendly 

memories by this second edition. 

 

Last but not least we would like to thank especially parents of our youngest athletes for all the 

support and investment of time and energy in ju-jitsu.  

 

We are proud and grateful having you in our family. 

 

With best regards, 

 

 

Robert Perc 

JJEU President 
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Voorwoord van de voorzitter van de Europese Jiu Jitsu Federatie 

 

Beste sportvrienden en enthousiastelingen! 

 

Elk jaar zien we steeds meer jonge atleten op hun best presteren in de jiu Jitsu sport. Tegenwoordig 

zien wij ook veel aspiranten en junioren deelnemen aan de Europese en Wereldkampioenschappen 

en we waren ook op zoek naar een extra evenement, op hoog niveau, waarmee ook het Duo-

systeem zich verder kan gaan ontwikkelen.  

 

Wij willen de gemeente Medemblik, de Budoschool Shi-Sen-Do en de Judo Bond Nederland hartelijk 

bedanken voor het oppakken van de uitdaging om een nieuwe  vorm van de Europa Cup Duo 

Games te organiseren.  

 

Het is een vernieuwend concept met live muzikale ondersteuning en nog meer spannende nieuwe 

innovaties. Dit is dé plek voor alle Duo-Games atleten. 

 

Ik hoop oprecht dat u zult genieten van de Nederlandse gastvrijheid en er ook een goede tijd zult 

hebben met mooie en vriendelijke herinneringen bij deze twee editie. 

 

Tot slot willen wij ook vooral de ouders van de jongere atleten bedanken voor alle steun en tijd die 

zij investeren in het Jiu Jitsu. Wij zijn trots en dankbaar dat u zich bij onze jiu Jitsu familie heeft 

aangesloten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Robert Perc 

JJEU voorzitter 
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Foreword by the JBN 

 

Dear Sports Friends!  

 

It gives me great pleasure to invite you for the our first continental championship Europa Cup in 

DUO system, the DUO games, accompanied by the JJEU annual General Assembly. 2019 is a year of a 

lot of new activities in Europa, this European Cup in DUO is one of them. 

 

I hope that positive approach, patience and good governance will improve the conditions for our 

athletes and further recognition of their achievements in the future. The Ju-Jitsu European Union 

and the Dutch Judo Federation has the privilege to entrust the organization of this European Cup to 

the capable hands of our sports friends in Medemblik who have the full support of the City of 

Medemblik. The championship will take place in Wognum.  

 

I would also like to use this opportunity to thank the team of Budoschool Shi-Sen-Do from 

Opperdoes and other supporters, sponsors for their support. It is always nice to witness the amount 

of understanding of importance of sports beyond the promotional level - the effect on education 

and building friendship. My compliments to Mr and Mrs Takken and their team for their professional 

approach, effective response, love and enthusiasm they have invested in ju-jitsu and, in particular, in 

the DUO systems for the European Cup in DUO systems 2018-2019-2020-2021.  

 

We wish you a pleasant stay and please remember that winning is nice, but being part of a European 

Cup is a reward in itself. Be proud of yourself, be proud to be part of the ju-jitsu world.  

 

We welcome you to Medemblik! 

 

Rick Frowyn 

General Secretary JJEU 

Boardmember Dutch Judo Federation  
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Voorwoord namens de Judo Bond Nederland 

 

Beste sportvrienden! 

Het doet me veel genoegen u uit te nodigen voor de eerste Europa Cup van ons continentaal 

kampioenschap in het DUO-systeem. De Duo Games wordt ondersteund vanuit de jaarlijkse 

algemene vergadering van het JJEU (Ju Jitsu European Union).  Het jaar 2019 zit vol nieuwe 

activiteiten voor Europa, deze Europa Cup in DUO-Games is er daar één van. 

 

Ik hoop dat een positieve benadering, geduld en goed bestuur betere voorwaarden zullen opleveren 

voor onze jiu jitsu atleten en dat hun prestaties in de toekomst beter zullen worden erkent. De Ju-

Jitsu Europese Unie en de Judo Bond Nederland hebben het voorrecht om de organisatie van deze 

Europa Cup toe te kunnen vertrouwen aan de bekwame organisatie van onze sportvrienden in 

Medemblik.  Zij werken samen met TEAM Medemblik en er is volledige steun vanuit de gemeente 

Medemblik. Het evenement plaats gaan vinden in de deelgemeente Wognum. 

 

Ik wil ook van deze gelegenheid gebruik maken om het team van Budoschool Shi-Sen-Do uit 

Opperdoes, de supporters, sponsoren en partners te bedanken voor de organisatie.  Het is altijd 

mooi om getuige te mogen zijn van de verbinding en het belang van sport op de omgeving. Naast 

het promotie is er effect op educatie en de opbouw van onderlinge vriendschappen. 

 

Hierbij ook mijn complimenten aan de heer en mevrouw Takken voor hun team. De aanpak is 

professioneel met een effectieve respons. Zij hebben met zeer veel passie en enthousiasme  

geïnvesteerd in het jiu-jitsu en in het bijzonder het DUO-systeem, met tot gevolg een Europa Cup in 

DUO-Games in 2018-2019-2020 en 2021. 

 

We wensen een ieder een prettig verblijf en blijf bewust van het feit dat winnen leuk is, maar dat 

deel uitmaken van een Europa Cup al een beloning op zich is.  

 

Wees trots op jezelf en wees trots om deel uit te maken van de jiu-jitsu wereld. 

 

Ik heet u van harte welkom in Medemblik! 

 

Rick Frowyn 

Secretaris-generaal JJEU 

Bestuurslid JBN 
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Organisation Committee 

Organisatiecomité 

 
Foundation:     Budoschool Takken/Shi-Sen-Do 

Address:     Noorderpad 40 

      1674 NS Opperdoes, the Netherlands 

Website:     www.shisendo.nl / push button European Cup 

E-mail:      org@europeancup.nl 

Chairman:     Robert Takken  

Programmanagement:  Judith Takken, Esther Lute, Mirjam 

Roelandschap, Klaas-Jan Weel en Robert Takken 

Sportdata controller:    Marcel Kouwenberg 

PR & Marketing;    Bert Bras & Richard de Wit  

 

 

 

JJEU verantwoordelijken voor de European Cup Jiu Jitsu  

JJEU Responsible for the event 
 

General Secretary:    Rick Frowyn, rick.frowyn@jjeu.eu 

Address:     Nieuwegein the Netherlands 

Website:     http://www.jjeu.eu 

JJEU Sports Director:    Christophe Brunet, sportsdirector@jjeu.eu 

JJEU Referee Committee member:  Ueli Zürcher, referees@jjeu.eu 

 

 

 

Committing Organisation Federation 

Auspiciën Nationale organisatie 
 

Judo Bond Nederland (JBN)   http://www.jbn.nl/ 

JBN Advisors:      Marcel Kouwenberg & Bert Bras 

JBN Supervisor:    Rick Frowyn 

 

 
  

http://www.shisendo.nl/
mailto:org@europeancup.nl
mailto:rick.frowyn@jjeu.eu
http://www.jjeu.eu/
mailto:sportsdirector@jjeu.eu
mailto:referees@jjeu.eu
http://www.jbn.nl/
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Registration and payment 

Registratie en betaling 

 
Registration for participation must officially be made via Sportdata. De European Cup Ju-Jitsu Duo 

Games is an event for which Qualification points can be gained for the EK and WK. In order to 

coordinate a complete and correct registration, we are using this International platform.   

 

Registration link for the athletes: https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=87#a_eventhead 

 

 The registration period is determined from 28th January until Sunday 2
nd

 March 23.59 

o’clock. 

 Payment must be made before 7
th

 March 2019.  

 Bank account / IBAN number. : NL42 INGB 0006 0370 29 / BIC: INGBNL2A 

 In the name of: Budoschool Takken/Shi-Sen-Do 

 Please mention: "European Cup + [your country / federation / club name]" in your payment 

description.  

 

For payments received after the deadline, administration costs of € 5 per participant will be charges. 

Please make sure that payment will be received in time. Possible administration costs must be paid 

before 15
th

 March 2019. The organisation reserves the right to close the event registration earlier 

when the maximum quantities of Duos is exceeded.  

 

 

SHOW DUO: 

For the pilot Show Duo a separate registration is in force.  

Please contact the event organisation.  

 

 

PROBLEMS WITH REGISTRATION IN SPORTDATA?  

 

Contact our Helpdesk:   send a mail to org@europeancup.nl 

Our specialist can help you. 

 

 

 

  
      SHOW DUO 

At this European Cup we will carry out a pilot with regard to Show Duo. This 

form is reasonably new in Northern Europe and we are going to invite 6 high-

quality duos. We will also combine this in a special way with live music and a 

light show. 

The 6 duos are selected by the tournament organization and also participate in 

a separate competition. 

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=87#a_eventhead
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=87#a_eventhead
mailto:org@europeancup.nl
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Registration and payment 

Registratie en betaling 
 

De registratie tot deelname verloopt formeel via Sportdata. De European Cup Ju Jitsu Duo Games is 

een evenement waar kwalificatiepunten zijn te behalen voor EK en WK en voor een volledige en 

correcte registratie maken wij daarom gebruik van dit Internationale platform.  

 

De link om de atleten in te schrijven;  

 

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-

online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=87#a_eventhead 

 

 

De registratie periode is vastgesteld van 28 januari 2019 t/m zondag 2 maart 23.59 u.  

De betaling moeten zijn overgemaakt voor 7 maart 2019 

 

Bankrekening / IBAN-nummer: NL42 INGB 0006 0370 29 / BIC: INGBNL2A 

Ten name van: Budoschool Takken/Shi-Sen-Do 

 

Vermeld "European Cup + [uw land / federatie / clubnaam]" in de beschrijving van uw betaling. 

 

Voor betalingen ontvangen na de deadline zullen administratiekosten van € 5 per deelnemer in 

rekening worden gebracht. Zorg er dus voor dat uw betaling op tijd bij ons binnen is. Eventuele 

administratiekosten moeten worden betaald voor 15 maart 2019. De organisatie behoudt zich het 

recht voor om de toernooiregistratie op een eerder moment te beëindigen indien het aantal 

meldingen te groot dreigt te worden. 

 

 

SHOW DUO: 

Voor de pilot Show Duo is een aparte registratie van kracht. Neem hiervoor apart contact op met de 

toernooi organisatie.  

 

PROBLEMEN MET DE INVOER IN SPORTDATA?  

Neem contact op met onze Helpdesk, stuur een mail naar org@europeancup.nl 

Onze specialist neemt vervolgens contact met u op. 

 

  SHOW DUO 

Bij deze European Cup gaan wij een pilot uitvoeren m.b.t. Show Duo. Deze vorm 

is redelijk nieuw in Noord Europa en wij gaan 6 kwalitatief zeer sterke duo’s 

uitnodigen. Wij gaan dit ook op een speciale manier aanpakken met live muziek 

en een licht show.  

De 6 duo’s worden door de toernooi organisatie geselecteerd en draaien ook 

gewoon mee in een aparte competitie.  

https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=87#a_eventhead
https://www.sportdata.org/ju-jitsu/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=87#a_eventhead
mailto:org@europeancup.nl
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Competition Fees European Cup Ju Jitsu Duo Games 

Competitiekosten Europese Cup Jiu Jitsu Duo Games 

 
Duo system (Classic) – € 50 / couple  

 

This amount must be paid to the Organising Committee, at the latest, on the deadline indicated in 

the invitation. Late payments for registered participants carry a € 5 penalty per person and they 

must reach the bank account of the organisers before the moment of physical registration at the 

official venue. 

 

=============================================================================== 

 

Duo-systeem - € 50 / per duo 

 

De bedragen moeten uiterlijk op de in de uitnodiging aangegeven termijn aan het organisatiecomité 

zijn betaald. Latere betalingen voor geregistreerde deelnemers brengt een boete van € 5 per 

persoon met zich mee. Deze moet op de bankrekening van de organisatie zijn bijgeschreven voor 

het moment van fysieke registratie op de officiële locatie. 

 

 

Refund/cancellation policy 

Restitutie/annuleringsvoorwaarden 

 

The organiser reserves the right to cancel the event due to low enrolment or other circumstances 

which would make the event non-viable. If the organiser cancels the event, registrants will be 

offered a full refund based on their full registration fee. Should circumstances arise that result in the 

postponement of an event, the organiser has the right to either issue a full refund or transfer 

registration to the same event at the new, future date. The organisation is not liable for other costs. 

=============================================================================== 

 

De organisator behoudt zich het recht voor om het evenement te annuleren vanwege een lage 

inschrijving of andere omstandigheden waardoor het evenement niet haalbaar zou zijn. Als de 

organisator het evenement annuleert, krijgen registranten een volledige terugbetaling aangeboden 

op basis van hun volledige registratiekosten. Indien zich omstandigheden voordoen die resulteren in 

het uitstellen van een evenement, heeft de organisator het recht om een volledige terugbetaling of 

overdrachtsregistratie uit te geven aan hetzelfde evenement op de nieuwe, toekomstige datum. De 

organisatie is niet aansprakelijk voor andere kosten. 

 

 

Registration cancellation by participant 

Registratie annulering door de deelnemer 
 

Unless specifically stated, the deadline to receive a refund for your registration is 30 business days 

before the event. 
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● Cancellations received after the stated deadline will not be eligible for a refund; 

● Refunds will not be available for registrants who choose not to attend an event; 

● Cancellations will be accepted in writing only and must be received by the stated 

cancellation deadline; 

● All refund requests must be made by the participant or account holder; 

● Refund requests must include the name of the participant and/or transaction number; 

● Refunds will be credited back to the original account used for payment; 

● All event cancellations must be made in writing.  Email is acceptable; 

● Refunds will be granted up to 30 days prior to the start of the event; 

● Cancellations made 20 days prior to a program will be subject to 50% cancellation fee; 

● Cancellations received 18 days or fewer before the program will not receive a refund; 

 

=============================================================================== 

 

Tenzij specifiek vermeld, hanteren wij een termijn van 30 dagen voor een terugbetaling voor het 

evenement indien men staat ingeschreven.  

 

● Annuleringen ontvangen na de aangegeven deadline komen niet in aanmerking voor 

restitutie; 

● Er zal geen restitutie plaatsvinden voor geregistreerde deelnemers die er voor kiezen om het  

evenement toch niet bij te wonen; 

● Annuleringen worden alleen schriftelijk geaccepteerd en moeten binnen de aangegeven 

annuleringstermijn worden ontvangen; 

● Alle terugbetalingsverzoeken moeten door de deelnemer of de rekeninghouder worden 

gedaan; 

● Teruggave verzoeken moeten de naam van de deelnemer en/of transactienummer bevatten; 

● Restituties worden teruggestort op de originele rekening die is gebruikt voor de betaling; 

● Alle annuleringen van evenementen moeten schriftelijk worden gedaan. Hierbij is het wel 

noodzakelijk dat er een geldige e-mail afzender staat vermeld:  

● Restituties worden verleend tot 30 dagen voorafgaand aan het begin van het evenement: 

● Voor annuleringen 20 dagen voorafgaand aan het evenement zijn 50% annuleringskosten 

van kracht; 

● Al zal geen restitutie worden verleend bij annuleringen 18 dagen of minder voorafgaand aan 

het evenement 
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Venue 

Plaats 
 

International Sport Centre Westfrieslandhal / Sport Centre De Bloesem 

Conferencelaan 19 

1687 RA  Wognum 

The Netherlands 
 

 
 

 

 
 

 

Livestream: 

For the people who are not able to come to Wognum/Medemblik, we have live streams available 

during the event for all tatami. The links to the live streams will be made available on Facebook and 

the website as soon as they are available. 
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HOTELS 
 

Hotel Medemblik:   
www.hetwapenvanmedemblik.nl/ 

 

 

 
 

We have arranged a special deal with “Het Wapen van Medemblik”  in the city of Medemblik. The 

hotel has free WIFI and parking space. 

 

You can book the rooms via:  info@hotelmedemblik.nl 

 

Please use the promotional code JUJITSU 2019 

Breakfast can be booked separately on location. 

 

DEADLINE FOR BOOKING THE ABOVE ACCOMMODATIONS IS MARCH 1th 2019. 
After this date, we cannot guarantee the special price conditions. 
 

 

 

Van der Valk Hotel - Hoorn 
 

Van der Valk Hotels has been a concept in the Netherlands for over 150 years. In almost every 
city in the Netherlands, you can enjoy the luxury and hospitality of a Van der Valk hotel. All 
hotels are equally beautiful and pleasant to stay in. 
 
We have arranged a special deal with the Van der Valk Hotels in the city of Hoorn. You can book 
one or multiple rooms in one of these hotels for a double room.  The hotel has free WIFI and 
parking space. 
 
You can book the rooms via  https://www.hotelhoorn.com/ 
 
Breakfast can be booked separately on location. 
 

http://www.hetwapenvanmedemblik.nl/
mailto:info@hotelmedemblik.nl
https://www.hotelhoorn.com/
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MORE OPTIONS 

 

Het Wagenwiel:   

https://www.wagenwiellambertschaag.nl/ 

 

 

 

LOW COSTS OPTIONS: 

We have arranged some low-costs options. Please contact our organisation so we can help you with 

our contacts.  

 

org@europeancup.nl 

https://www.wagenwiellambertschaag.nl/
mailto:org@europeancup.nl
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TRANSPORT: 
 

https://www.trainline.eu/train-times/hoorn-to-schiphol-airport 

 

 

TRAVELING B Y TRAIN: 

The average travel time between Schiphol Airport and 
Hoorn is about 46 minutes and the fastest travel time is 
about 40 minutes. Yes, it is possible to travel from 
Schiphol Airport to Hoorn without having to change 
trains. There are 38 direct trains from Schiphol Airport to 
Hoorn Central Station. From Hoorn Central Station you 
may take the bus or a taxi to the sport venue.  
 

 
 
 

Central station Hotel Hoorn - Hotel:   5 / 10 minutes travelling time (taxi) 
Central Station Hoorn to sport venue by bus: 20 / 25 minutes travelling time (bus) 
       15 travelling time (taxi)  
 

 
TRAVELING BY  BUS (FROM HOORN CENTRAL 
STATION) 

 
From Central Station Hoorn, you may take the bus 
to Sport venue Wognum = Conferencelaan -  line 
12, we advise to plan your route via 
http://www.9292ov.nl/. 
 
 
TRANSFERS 

The organisation can help you to arrange transport 
from the International Airport Schiphol to the 
official hotels and vice versa, from the hotels to 
the venue against reduced transfer fees. 
 
Please provide the organisation exact information 
about your arrival and departure (number of 
persons, means of transport, time and date of 
arrival, flight number etc.), so we can help you 
organise transfers on time by sending an email to:  
 

org@europeancup.nl 

https://www.trainline.eu/train-times/hoorn-to-schiphol-airport
mailto:org@europeancup.nl
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RIGHTS TO PARTICIPATE AND CATEGORIES EUROPEAN CUP: 

RECHT OP DEELNAME EN CATEGORIEËN BIJ DE EUROPESE CUP: 

 

All competitors must have a legal passport of the nation they represent in the championship and 

sports passport of their respective national federation! 

 

Competitors that will reach the proper age in the present year ( from 01-01 to 31-12) have the right 

of participation in the designated category.  

 

=============================================================================== 

 

Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een wettelijk paspoort m.b.t. het land welke zij 

vertegenwoordigen. Nederlandse deelnemers dienen zich ook te identificeren met het nederlandse 

paspoort. Daarnaast dient ook het sportpaspoort van hun respectieve nationale federatie te worden 

getoond.  

 

Deelnemers die in het huidige jaar (van 01-01 tot 31-12) de juiste leeftijd bereiken, worden op basis 

van dit uitgangspunt ingedeeld in de desbetreffende categorie. 

 

=============================================================================== 

 

DUO SYSTEM (CLASSIC) 
 

Classes and categories according to the JJIF specifications 

(klasses & categorieën zoals is vastgelegd in de reglementen van de JjiF) 

 

CATEGORIES: MEN – WOMEN – MIX     

 

STARTERS:  Year of birth 2008 / 2009 / 2010  

CADETS: (-14)   Year of birth 2006 / 2007 

CADETS: (-16)  Year of birth 2004 / 2005 

ASPIRANTS: (-18)  Year of birth 2002 / 2003  

JUNIORS:  Year of birth 1999 / 2000 / 2001 

ADULTS:  Year of birth before 1998  

 

 

For the duo system (classic) the JJIF rules, as adopted at the session in Bogota 

Colombia and active from 01-01-2018, apply for this tournament. 

 
PLEASE NOTE the decisions and explanations from the JJIF Technical Congress in St. Petersburg 

2010, adopted by JJIF GA and JJIF Board: 

 

● The age is considered according to the year of birth, not the actual birth date of the 

competitor. 

● The athlete can compete in one higher age category – goes for fighting, duo and ne-waza 

system (juniors can compete with seniors). However, a team (duo) made up of one Aspirant 

and one Junior can only compete in juniors, not also in seniors (the Aspirant, although 
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member of a junior team, cannot jump over two age categories and compete with the 

seniors)! 

● If a competitor participates in the Duo competition, he/she is allowed to be part of a mixed 

couple and a couple of his/her gender on the same tournament. The organiser will observe 

that the Duo men and women are scheduled earlier, while the mixed duo is scheduled later 

the day.  

● Control of entries and issuing of accreditation cards will take place at the sports venue on 

5th and 6th of April, during registration. At least one team official must attend in time to 

confirm the presence of all athletes and officials. The team official must be able to show all 

official documents and passports of all team members (copies are accepted). 

 

=============================================================================== 

 

Voor het duo-systeem (klassiek) gelden de JJIF-regels, zoals aangenomen 

tijdens de sessie in Bogota Colombia. Deze regels zij geactiveerd vanaf 01-01-

2018 en zijn dus van kracht voor dit toernooi. 
 

LET OP:  de beslissingen en uitleg van het JJIF Technical Congres in St. Petersburg 2010 zijn inmiddels 

goedgekeurd door JJIF GA en JJIF Board: 

 

● De leeftijd wordt bepaald aan de hand van het geboortejaar, niet de werkelijke 

geboortedatum van de deelnemer. 

● De atleet kan meedoen in een hogere leeftijdscategorie - (junioren kunnen concurreren met 

senioren). Een team (duo) bestaande uit één Aspirant en één Junior kan echter alleen 

deelnemen aan junioren, maar niet de seniorencompetitie (de aspirant, hoewel lid van een 

juniorenteam, kan niet over twee leeftijdscategorieën springen en met de senioren 

concurreren)! 

● Als een deelnemer deelneemt aan de Duo-wedstrijd mag hij/zij deel uitmaken van een 

gemengd stel en van een paar van zijn/haar geslacht op hetzelfde toernooi. De organisator 

zal er attent op zijn dat de Duo-heren en -vrouwen eerder zijn gepland, terwijl het gemengde 

duo later op de dag zal worden ingepland.  

● Controle van inschrijvingen en uitgifte van accreditatiekaarten vindt plaats op de sportlocatie 

op 5 en 6 april, tijdens de registratie. Tenminste één teamofficial moet op tijd aanwezig zijn 

om de aanwezigheid van alle atleten en officials te bevestigen. De teambeambte moet alle 

officiële documenten en paspoorten van alle teamleden kunnen tonen (kopieën worden 

geaccepteerd). 
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 Serie A 

 

Serie B Serie C  

Starters 

 

3 techniques 

3 technieken 

3 techniques 

3 technieken 

 Own choice 

Eigen keuze 

Cadets 

 

3 techniques 

3 technieken 

3 techniques 

3 technieken 

 Referee determined 

Scheidsrechter bepaald 

Aspirants 3 techniques 

3 technieken 

3 techniques 

3 technieken 

3 techniques 

3 technieken 

Referee determined 

Scheidsrechter bepaald 

Juniors 3 techniques 

3 technieken 

3 techniques 

3 technieken 

3 techniques 

3 technieken 

Referee determined 

Scheidsrechter bepaald 

Adults 3 techniques 

3 technieken 

3 techniques 

3 technieken 

3 techniques 

3 technieken 

Referee determined 

Scheidsrechter bepaald 

     

 

 

JU JITSU GI AND PROTECTORS: 

JIU JITSU PAK EN BESCHERMINGSMIDDELEN: 

 

All competitors must have and use Ju jitsu gi in accordance with the JJEU and JJIF rules for official 

competitions 

 

White gi for all competition systems. 

 

All competitors must be in possession of a red an blue obi 

 

============================================================================== 

 

Alle deelnemers moeten strijden in een witte Ju jitsu gi zoals is vastgesteld in de JJEU- en JJIF-regels 

voor officiële wedstrijden 

 

Witte gi voor alle jiu jitsu wedstrijdsystemen 

 
Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een rode en blauwe band 

 

 

ADVERTISEMENT: 

ADVERTEREN: 

 

Please observe the regulations of the JJIF as far as advertisement on the Judogi is concerned.  

 

=============================================================================== 

 

Houd u aan de voorschriften van de JJIF voor zover het advertenties op de Jiu Jitsugi betreft. 
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REFEREES FOR EUROPEAN CUP: 

SCHEIDSRECHTERS BIJ DE EUROPESE CUP: 
 

Each country should provide minimum 1 referee for up to 5 duos, 2 for up to 8 duos, and 3 for 10 

duos and more. An € 800 fee will be requested for not having the right number of referees and 

collected by the JJEU organisation on the spot (conditioned for participation before the draw).  

 

Referees should attend the briefing meeting on 6th of April at 08:00 AM. 

 

Neither the organising committee nor the JJEU will be responsible for not respecting this obligation! 

However, if there won’t be enough referees for the competition to take place in good conditions, 

JJEU may decide to complement the pool of referees with national referees of the organising 

federation – decided by JJEU Referee Committee. 

 

================================================================================= 

 

Elk land moet minimum 1 scheidsrechter bieden voor maximaal 5 duo’s, 2 voor maximaal 8 duo’s en 

3 voor 10 duo’s of meer. Er zal een vergoeding van € 800 wordt gevraagd voor het niet hebben van 

het juiste aantal scheidsrechters.  De JJEU-organisatie verzameld ter plaatse alle informatie 

voorafgaand aan de loting. 

 

Scheidsrechters dienen de briefingbijeenkomst op 6 april om 08:00 uur bij te wonen. 

 

Noch het organisatiecomité, noch het JJEU zijn verantwoordelijk voor het niet naleven van deze 

verplichting.  Als er echter niet genoeg scheidsrechters zijn om de wedstrijd in goede 

omstandigheden te laten verlopen, dan kan de JJEU besluiten om de pool van scheidsrechters aan te 

vullen met nationale scheidsrechters van de organiserende federatie. Dit zal worden beslist door het 

JJEU-scheidsrechterscomité. 
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RULES & DRAW: 

REGELS & TREKKING: 
 

● JJIF Competition Rules, Organisation and Sporting Code of JJIF. We make an appeal to all 

participants to respect fair-play and JJIF Book of Ethics! (actual competition rules are also 

provided on the official web site of JJEU http://www.jjeu.eu/ or JJIF Referees Group web site 

http://www.jjif-referees.com) 

● Competition organised by table with all participants getting a second chance; 

● Computer program, approved by JJEU/JJIF 

● Draw will be made by JJEU Sport Director and responsible official from the National 

Federation, together with the IT specialist 

● The draw will be done on saturday morning the 23th June and it is final! 

● General mistakes discovered at the draw can be corrected by JJIF officials (such as wrong 

name, persons with similar names put in wrong categories, etc.) 

● Champions from the previous championship may not be in the same pool (if that is indicated 

at the draw) 

 

================================================================================= 

 

● Voor dit toernooi zijn de JJIF-wedstrijdregels, organisatie- en sportcode van JJIF van kracht. 

We doen een oproep aan alle deelnemers om Fair Play en JJIF Book of Ethics te respecteren! 

(Dit alles is na te lezen op de officiële website van JJEU http://www.jjeu.eu/ of de JJIF Referees 

Group-website http://www.jjif-referees.com); 

● De competitie is zodanig georganiseerd dat alle deelnemers een herkansing krijgen; 

● Het gebruikte computerprogramma is goedgekeurd door JJEU / JJIF; 

● De trekking zal worden verricht door de JJEU Sport Director en de verantwoordelijke 

ambtenaar van de nationale federatie, samen met de IT-specialist; 

● De trekking is op zaterdagochtend 6 april en ook definitief; 

● Algemene fouten die bij de trekking zijn ontdekt, kunnen door JJIF-functionarissen worden; 

gecorrigeerd (zoals een verkeerde naam, personen met vergelijkbare namen in verkeerde 

categorieën, enz.); 

● Kampioenen van het vorige kampioenschap zitten mogelijk niet in dezelfde poule (als dat bij 

de trekking is aangegeven); 

 

 

  

http://www.jjif-referees.com/
http://www.jjeu.eu/
http://www.jjif-referees.com/
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REGULATIONS FOR EUROPEAN CUP: 

REGLEMENT VOOR DE EUROPESE CUP: 
 

For more information see also the rules on our website (Dutch & English version): 

 

www.shisendo.nl / push button European Cup 

 

See pop-up: New Duo Games rules 

 

================================================================================= 

 

Kijk voor meer informatie op onze website hier staat de meest actuele versie ( beschikbaar in een 

Nederlandse en Engelse versie): 

 

www.shisendo.nl / druk op de knop European Cup 

 

Klik hierna door naar: Nieuwe Duo Games regels 

 

 

 

APPEAL COMMITTEE TO THE EVENT: 

BEROEPSCOMMISSIE VAN HET EVENEMENT: 
 

The Appeal Committee of the event is composed of 3 people(1 from the local organising committee), 

appointed by the JJEU Board. Any member of the Appeal Committee is to be excluded from making 

any decisions if the participant involved is from the same country. An appeal fee of 200 EUR must be 

paid to the JJEU Treasurer before the appeal is filed (this amount will be returned if appeal is 

successful). Appeal must be filed immediately after the situation occurs (a verbal announcement 

and filed on paper), so the organiser may halt the competition to prevent the appealed situation 

from continuing. The decision of the Appeal Committee is final. 

 

======================================================================== 

 

Het Comité van Beroep van het evenement bestaat uit 3 personen (1 van het plaatselijke 

organisatiecomité), benoemd door het JJEU-bestuur. Elk lid van de beroepscommissie moet 

uitgesloten worden van het nemen van beslissingen als de betrokken deelnemer uit hetzelfde land 

komt. Een beroepstaks van 200 EUR moet aan de JJEU-penningmeester worden betaald voordat het 

beroep is ingesteld (dit bedrag wordt terugbetaald als het beroep is toegewezen). Beroep moet 

onmiddellijk worden ingediend nadat de situatie zich heeft voorgedaan (een mondelinge 

mededeling en op papier zijn ingediend), zodat de organisator de wedstrijd kan stoppen om te 

voorkomen dat de aangevochten situatie doorgang vindt. De beslissing van de 

Beroepscommissie is definitief.  

http://www.shisendo.nl/
http://www.shisendo.nl/
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ANTI-DOPING CONTROL: 

ANTI-DOPING CONTROLE: 
 

All members should make their competitors aware that there could be a doping control for several 

athletes in duo system. If you have entered in the European Championship and are taking any 

medication or plan to take any medication, please check with your doctor whether your medication 

contains any substances on WADA's 2017 Prohibited List  

 

https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list 

 

You will need a Therapeutic Use Exemption (TUE), if it does. JJEU/JJIF automatically recognizes all 

TUEs issued by National Anti-Doping Organisations (NADOs), so please contact your NADO if you 

need a TUE and do not already have one. 

 

================================================================================= 

 

Alle verantwoordelijken moeten hun sporters ervan bewust maken dat er een dopingcontrole voor 

meerdere atleten in het duo systeem zou kunnen zijn. Als u bent ingeschreven voor dit Europese 

Cuptoernooi en u neemt nog medicatie of u bent van plan om medicatie in te nemen, neem dan 

contact op met uw arts of uw medicatie bevat stoffen op de Verboden Lijst van 2017 van WADA 

 

https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list 

 

U hebt een dispensatie nodig voor therapeutisch gebruik (TUE) als dit het geval is. JJEU / JJIF erkent 

automatisch alle TUE's die zijn uitgegeven door nationale antidopingorganisaties (NADO's), dus 

neem contact op met uw NADO als u een TUE nodig hebt en er nog geen hebt. 

 

 

LIABILITY: 

AANSPRAKELIJKHEID: 
 

Neither the organisers of the event, nor the National Federation (or any of its officials or members) 

will be liable or responsible for any personal injury orfor any loss or damage to any property arising 

from participation and/or travelling in connection with this championship. Coaches and team 

leaders are responsible to make sure that all participants are physically fit, prepared and capable to 

cope with the championship. 

 

================================================================================ 

 

Noch de organisatoren van het evenement, noch de nationale federatie (of een van haar 

functionarissen of leden) zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig persoonlijk letsel, noch 

voor verlies of schade aan eigendommen die voortvloeien uit deelnames en reizen in verband met 

dit kampioenschap. Coaches en teamleader zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle 

deelnemers fysiek fit, voorbereid en in staat zijn om het kampioenschap deel te kunnen nemen. 

 

 

  

https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list
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TROPHIES: 

TROFEEËN: 
 

The first three in each category receive a beautiful trophy 

All participants receive a beautiful and unique keepsake because we use the principle that all 

participants are winners. 

 

De eerste drie in elke categorie ontvangen een prachtige trofee 

Alle deelnemers ontvangen een mooi en uniek aandenken want wij hanteren het principe dat alle 

deelnemers winnaars zijn.  

 

  
 

 

DRESS CODE: 

KLEDINGSVOORSCHRIFTEN: 
 

Coaches accompanying the athletes to the tatami will wear the national team track suit with sports 

shoes (closed). For the finals, formal clothes (with jacket) are REQUIRED. Athletes on the podium will 

wear the white competition gi, without any additional materials on their persons (flags, religious 

symbols, bottles of water, slippers etc.), according to SportAccord guidelines. 

 

Coaches die de atleten vergezellen naar de tatami dragen het nationale trainingspak met (gesloten) 

sportschoenen. Voor de finales is formele kleding (met colbert) VERPLICHT. Atleten op het podium 

zullen de witte wedstrijd gi dragen, zonder extra materiaal of persoonlijke uitingen (vlaggen, 

religieuze symbolen, flessen water, slippers enz.),  Wij werken met  SportAkkoord. 
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SPECIAL DUO GAMES HYMNE FOR EUROPEAN CUP: 

SPECIALE DUO GAMES  HYMNE BIJ EUROPEAN CUP: 
 

For the European Cup Duo Games a special Hymn was composed by our music producers. At the 

official prize ceremonies, the Ju Jitsuka's will receive the prizes with this Hymn. 

 

Voor de European Cup Duo Games is een speciale Hymne gecomponeerd door onze 

muziekproducers. Bij de officiële prijsuitreikingen zullen de Ju Jitsuka's met deze Hymne de prijzen in 

ontvangst gaan nemen. 

 

    
 

 

 

PASSPORT/VISA: 

PASPOORTEN/VISUM: 
 

All travellers must have valid passports and visa. 
 
Alle buitenlandse deelnemers dienen in het bezit te zijn van paspoort/visum.  
 
=================================================================================  
 

REGISTRATION TO THE EVENT: 

REGISTRATIE VOOR HET EVENEMENT: 
 

Online registration is available:  28-01-2019 until 2-3-2019 / 23.59 h.   

Payment: before  7th of March 2019  

 

 

Registratie is online mogelijk tussen  28 januarii 2019 t/m 2 maart 2019 /23.59 u.  

Betaling: voor; 7 maart 2019 
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PRILIMINARY SCHEDULE: 

VOORLOPIG TIJDSCHEMA: 
 

FRIDAY, APRIL 5th, 2019 

 

19.00 H.   START FOTOSHOOTS 

(internationale scheidsrechters bijeenkomst) 

19.00 H – 21.30 H.  REGISTRATION PARTICIPANTS 

    (mogelijkheid voor deelnemers om zich te registreren) 

    WARMING-UP  OPPORTUNITIES FOR ATHLETES 

(warming-up mogelijkheid voor atleten) 

23.00 H.   FINAL SOUNDCHECK & LIGHTING LINE UP 

    (laatste soundchecks test lichtplan) 

 

 

SATURDAY, APRIL 6th, 2019 

 

06.00 H.   LAST INSTRUCTIONS TO ALL VOLUNTEERS & PROJECT MANAGEMENT  

    BREAKFAST VOLUNTEERS 

    (laatste instructies vrijwilligers en het project management) 

    (ontbijt vrijwilligersteam)  

07.30 H.   REGISTRATION LAST PARTICIPANTS 

    (registratie van de laatste deelnemers) 

08.15 H.   REGISTRATION CLOSED 

    (registratie gesloten) 

08.15 H. – 08.30 H.  DRAW 

    (loting & afronding indeling van alle poules) 

08.45 H. – 09.00 H.  OPENING CEREMONY 

    (openingsceremonie) 

09.15 H. – 12.30 H.  PRELIMINARY ROUND 

    (voorrondes) 

12.30 H. – 13.15 H.  BREAK & DEMONSTRATION 

    (pauze en demonstratie) 

13.15 H. – 15.00 H.  LAST PRELIMINARY ROUND 

    (laatste voorrondes) 

16.00 H. – 17.00 H.  FINALS 

    (finales) 

17.00 H. – 17.15 H.  MUSICAL BREAK 

17.00 H. – 18.00 H.  PRICE EXCELLENCE CEREMONY 

    (prijsuitreiking) 

        

18.30 H. – 20.00 H.  DINER BUFFET / VOLUNTEERS – REFEREES – OFFICIALS 

    Diner buffet voor vrijwilligers, scheidsrechters en officials 
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LIABILITY STATEMENT: 

VERKLARING OVER AANSPRAKELIJKHEID : 
 

 

NATION/TEAM/CLUB:   ________________________________________________________________________ 

 

 

RESPONSIBLE OFFICIAL:  ________________________________________________________________________ 

(capital letters please) 

 

 

STATEMENT 
 

Accepting the general conditions for participating at the event as defined in the Invitation to the 

event, accepting JJIF Sporting and Organisation Code and fair- play in general, and accepting 

responsibilities and liabilities as follows: 
 
 

LEGALITY AND RIGHT TO PARTICIPATE 

We are fully aware that all competitors must have a legal passport and sports passport of their 

respective nation! Medical certification is needed, cannot be older than 12 months, certifying their 

fitness for competition. Competitors that will reach the proper age in the present year have the right 

of participation in designate category (valid for duo-system). 

 

 

RESPONSIBILITY 

We hereby attest the responsibility that coaches and team leader are responsible to make sure that 

all participants are physically fit, prepared and capable to cope with championship. 

 

 

LIABILITY 

We understand and recognize the right to the Organisation Commite, JJEU and National Federation 

not to accept any liability whatsoever. Neither the organisers of the event, nor the Judo Bond 

Nederland or JJEU (or any of its officials or members) will be liable or responsible for any personal 

injury nor for any loss or damage to any property arising out of participations and travelling in 

connection to this championship. 

 

 

ANTI-DOPING 

We are aware that there could be a doping control for several athletes in duo-system. 

 

 

Place and date:  _________________________________________ 

 

 

Signature:   _________________________________________ 
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VERKLARING OVER AANSPRAKELIJKHEID : 
 

 

LAND/TEAM/CLUB:   ________________________________________________________________________ 

 

 

EINDVERANTWOORDELIJKE:  ________________________________________________________________________ 

(graag in hoofdletters) 

 

 

VERKLARING 
 

Hierbij accepteren wij de algemene voorwaarden voor deelname aan het evenement zoals 

gedefinieerd in de uitnodiging.  Wij houden ons aan de regels  zoals vastgelegd in de JJIF Sporting en 

de organisatiecode en fair play in het algemeen.  Het accepteren van verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheden behelst het volgende: 

 
 

WETTIGHEID EN RECHT TOT DEELNAME 

We zijn ons er volledig van bewust dat alle deelnemers een wettelijk paspoort en een sportpaspoort 

van het eigen land dienen te hebben. Een medisch certificaat is vereist, niet ouder dan 12 maanden, 

wat aangeeft dat ze geschikt zijn voor competitie. Deelnemers die in het huidige jaar de juiste 

leeftijd bereiken, hebben het recht deel te nemen aan een aanwijzingscategorie (geldig voor het 

duo-systeem). 

 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Hierbij bevestigen wIJ de verantwoordelijkheid die coaches en teamleiders hebben om ervoor te 

zorgen dat alle deelnemers fysiek fit, voorbereid en in staat zijn om het kampioenschap aan te 

kunnen. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

Wij begrijpen en erkennen het recht voor het Organisatie Comité , de  JJEU en de JBN om geen 

enkele aansprakelijkheid te aanvaarden voor wat dan ook. Noch de organisatoren van het 

evenement, noch de Judo Bond Nederland of het JJEU (of een van haar functionarissen of leden) zijn 

aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel of voor verlies of schade aan 

eigendommen die voortvloeien uit deelnemingen en reizen in verband met dit kampioenschap. 

 

ANTI-DOPING 

We zijn ons er van bewust dat er doping controle plaats kan vinden bij dit evenement. 

 

 

Plaatse en datum:  _________________________________________ 

 

 

Handtekening:   _________________________________________ 

 



 6 april 2019 – European Cup Duo Games  
 

Pagina 32 van 33 
 

 

Statement of approval usage pictures and video material 

European Cup Ju-Jitsu DUO-GAMES 2019/2020 Medemblik                                           

 

1. Participant     

 

Name ………………………………………………………………………………………………………………… 

Address …………………………………………………………………………………………………………….. 

          Zip code / town / city and country………………………………………………………………………  

          Phone number……………………………………………………………………………………………………. 

          E-mail address……………………………………………………………………………………………………. 

          Date: ……..April 2019 

 

2. Approval     

 

1. The participant may hereby grant the right to Shi-Sen-Do and the project management of European Cup Ju-Jitsu 

DUO-GAMES 2018/2019 Medemblik, until 30st March 2020, to publish or reproduce by means of pictures, video 

material and/or reproduce and/or use for Social Media and the website of the above-mentioned event, at any time, 

whatever size, both in the Netherlands as abroad.   

2. The above-mentioned permission also includes all publication for promotional purposes which relates to the above-

mentioned event.  

3. Hereby the participant declares he/she has no claim whatsoever toward Shi-Sen-Do and the project management of the 

abovementioned event.   

4. The above-mentioned permission is apart from changing circumstances. The participant cannot claim any right based 

on changed circumstances.   

 

3.      The photographers and video performer                     

Pictures and video material will be made by: Marcel Kouwenberg  and Rosalie Eppink. 

Description: Pictures of each duo will be taken directly after registration and during the competition. Also video material 

will be recorded.   

Above-mentioned will be stored in a secure cloud computing environment. The participant  who has signed the 

agreement, will receive a link with access to this material.  

 

 

Thus signed in Wognum (Medemblik) the Netherlands on …. April  2019      

Signature participant or in case of a minor participant the signature of parent, guardian or coach:  

 

……………………………………… 
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