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D1.1 Arbitrage – Cultuur en geschiedenis 

Principe: Jujitsu is de verzamelnaam om alle methoden van ‘lege hand’ gevechten te 

groeperen. Deze werden gebruikt door krijgers uit de Japanse Middeleeuwen. 

De felle gevechten tussen de verschillende jiujitsu scholen droegen bij tot de bekendheid van 

hun meesters en leerlingen. Het waren in het algemeen duels tussen de scholen die hun beste 

beoefenaars tegen elkaar lieten kampen. 

 Op het einde van de 19de eeuw ontwikkelde Jigoro Kano zijn eigen jiujitsu school, kreeg 

deze de naam “JUDO”, het verschil met andere “Ryu” (school) was het doel. Net zoals 

andere scholen streefde Judo naar een maximale efficiëntie, maar het doel was niet hetzelfde. 

"De verbetering van mens en samenleving". Judo is een methode van fysieke, intellectuele en 

morele opvoeding, door het beoefenen van een krijgskunst. 

Judo is de enige krijgskunst afgeleid van Jiujitsu waar het vastpakken van de tegenstander 

verplicht is, dit creëerde een technische rijkdom, finesse en intelligentie. In jiujitsu kon een 

echte confrontatie niet plaats vinden omdat het doel was om te doden zonder zelf gedood te 

worden. 

Jigoro Kano ontwikkelde een discipline die het volledig afwerken van een techniek toeliet 

zonder zijn tegenstander te kwetsen. 

Ippon werd alleen toegekend als de val van de tegenstander werd beheerst totdat deze de 

grond raakte, of zij opgaven. 

Buiten het ellebooggewricht, waarbij de tegenstander de mogelijkheid moet worden 

opgegeven om op te geven, worden alle technieken uitgevoerd in de zin van articulatie en 

nooit in hyperextensie. 

Het perfecte succes van een werptechniek wordt bepaald door: controle van de valrichting, de 

impact en de snelheid van uitvoering. 

Judo is geen wedstrijd waarbij men voordelen of punten verzamelt, niet bij rechtstaande 

technieken en niet bij grondwerk, judo is een duel met een code. 

Het enige doel is ippon, alle andere waarden kunnen alleen worden geteld als er een wil is om 

ippon te scoren. 

De evolutie van wedstrijden en arbitrage 

Na iets meer dan 100 jaar, is het gelukt om lid te worden van het Internationaal Olympisch 

Comité. 

De competitie is vandaag extreem goed gereguleerd en komt volledig overeen met het 

'Olympisch handvest', 

humanistisch, educatief en sociaal. Judo blijft echter een krijgskunst waarbij een 100% -duel 

de regel moet zijn. 
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Een opeenstapeling van scores leid niet tot de overwinning, het is de perfecte techniek die 

wordt beloond met een ippon welke een einde maakt aan de wedstrijd. 

De enige uitzondering is "Waza-ari-awazete - ippon" dit is het geval waarbij twee technieken 

werden uitgevoerd en geëvalueerd werden als bijna Ippon.  

Er wordt geoordeeld dat ze kunnen overeenkomen met "out of contest" (zoals bij de kampers 

van de Middle Sport and Organization regelementen van de International Judo Federatie-

pagina 84) en tellen in judo voor "Ippon". 

De arbitrage moet rekening houden met het filosofische aspect van een kamp tussen de twee 

atleten en hen belonen met de juiste waarde of de juiste sanctie. 

De beloningen zijn: Ippon of bijna Ippon (Waza-ari) 

De sancties zijn: Een waarschuwing of diskwalificatie, afhankelijk van de ernst, voor 

degenen die hun eigen gezondheid in gevaar brengen of die van hun tegenstanders, degenen 

die weigeren te vechten, degenen die de wedstrijd onderbreken, degenen die het 

wedstrijdgebied verlaten. 

Alle acties die in strijd zijn met de geest van het judo moeten bestraft worden. 

Diegene die wint is diegene die “DE” best techniek toepast of door ”Hansokumake” voor de 

tegenstander (technische straffen of als gevolg van actie tegen de geest van Judo). 

Cultureel en complementair beperkt judo zich niet tot zijn Olympische expressie, judo blijft 

een krijgskunst, judo is meer dan een sport, alle technieken van de Gokyo maken deel uit van 

het judorendement en moeten altijd worden onderwezen. 

Hetzelfde geldt voor de "kuatsu", technieken van reanimaties en gezamenlijke mobilisaties 

die ongeveer veertig jaar geleden werden beoefend door de judoleraren en de scheidsrechters, 

die tegenwoordig in sommige landen verboden zijn. 

Hun technieken zijn niet toegestaan, maar hun kennis maakt deel uit van het judo-erfgoed en 

mag in geen geval worden vergeten. 

De scheidsrechters zijn de bewakers van de fysieke, culturele en filosofische uitdrukking van 

Judo 

Judo moet begrepen worden om gewaardeerd te worden 
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Artikel 1.a Betreft internationaal gebeuren 

Om te scheidsrechteren op een IJF evenement moet een scheidsrechter houder zijn van een 

IJF internationale licentie en actief zijn in hun land en continent. De IJF scheidsrechters 

commissie zal de scheidsrechters selecteren voor de IJF evenementen. 

De selectie is gebaseerd op: • De IJF scheidsrechters ranking lijst • Niveau van het evenement 

• De periode wanneer het evenement plaats heeft (bv. tijdens of buiten de Olympische 

kwalificatie). • De ontwikkelingsfase van de scheidsrechter. 

Algemeen, wordt de wedstrijd geleid door drie scheidsrechters van verschillende 

nationaliteiten ten opzichte van de twee wedstrijd atleten. Voor ploeg competities wordt 

hetzelfde principe toegepast. Voorafgaand aan de competitie, vóór de gewichtscategorieën 

per mat zijn ingedeeld, worden de geselecteerde scheidsrechters toegewezen aan een tatami. 

De aanduiding van de scheidsrechters en judges voor elke wedstrijd gebeurt met de IJF 

wedstrijd software. De selectie gebeurt om neutraliteit ten opzichte van de landen te 

garanderen en geeft, op langere termijn, ongeveer hetzelfde aantal opdrachten als 

scheidsrechter op de mat en als judges aan de technische tafel. Na het volgen van deze 

voorwaarden is de selectie volledig willekeurig. 

Bij elk IJF WJT-evenement zijn er 2 onafhankelijke beoordelaars die als enige functie hebben 

om de scheidsrechters te evalueren op basis van hun kennis van de regels, hun prestaties 

tijdens elke wedstrijd en het aantal keren dat correcties nodig zijn. De beste scheidsrechters 

van de voorronden, op die dag, worden geselecteerd voor het finaleblok. Aan het einde van 

de competitie krijgt elke scheidsrechter een evaluatie (score). Deze score wordt vervolgens 

toegevoegd aan de IJF-scheidsrechters ranglijst. 

Niemand mag de functie van scheidsrechter uitoefenen tijdens een door de IJF of 

Continentale Unie georganiseerde evenement terwijl hij één van de volgende functies 

uitoefent: 

• voorzitter nationale federatie 

• voorzitter nationale scheidsrechters commissie / verantwoordelijk voor de selectie en 

evaluatie van de scheidsrechters 

• team coach 

• team Dokter 

• officiële van het nationale team 

De scheidsrechters worden bijgestaan door tijdopnemers die het timing- en scoresysteem 

gebruiken en het papierwerk voltooien. De scheidsrechter op de tatami heeft een 

radiocommunicatiesysteem dat verbonden is met de twee juryleden aan de technische tafel.  

De IJF-supervisors en / of leden van de IJF scheidsrechterscommissie, die mogelijks kunnen 

ingrijpen, zitten aan de voor hun gereserveerde plaatsen met hun eigen CARE-systeem. Ze 

staan in verbinding met de scheidsrechter. 
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Artikel 1.b Betreft VJF gebeuren 

Evenement aanduidingen gebeuren: 

• Internationale competities ► nationale scheidsrechterscommissie 

• Nationale, regionale competities en de callantcup ► regionale scheidsrechterscommissie / 

dispatching 

• Provinciale kampioenschappen en tornooien ► provinciale dispatching 

Mat verdeling gebeurt door de aanwezige verantwoordelijke scheidsrechter op een evenement 

Algemeen: 

• zal een scheidsrechter nooit iemand van eigen club of een familie lid arbitreren.  

• zijn er 3 scheidsrechters per mat ( bij U9 U11 U13 ontmoetingen is er 1 

scheidsrechter per mat) 

• op de grotere evenementen kan de verantwoordelijke scheidsrechter een aparte 

aanduiding doen voor de finales 

• op 1 mat staan geen scheidsrechters van dezelfde club of familieleden van elkaar. 

Artikel 2 - Positie en functie van de scheidsrechter 

Bij het begin van de wedstrijd moeten de scheidsrechters zich vertrouwd maken met het 

geluid van de gong of middel dat gebruikt wordt om het einde van de wedstrijd op hun 
specifieke tatami aan te geven. De positie van de medische verzorging moet gekend zijn. 

Hij moet ook controleren of zijn radio en headset werken (indien gebruikt).  

De scheidsrechter moet ervoor zorgen dat het wedstrijdoppervlak schoon en in goede 
staat is en er geen openingen zijn tussen de tatami’s.  

De scheidsrechter moet ervoor zorgen dat er geen toeschouwers, supporters of fotografen 

in staat zijn hinder of gevaar voor verwonding van de kampers te veroorzaken. 

Voor de wedstrijd begint moet de scheidsrechter moet ervoor zorgen dat alles in goede 

staat is (bijvoorbeeld wedstrijdgebied, uitrusting, uniformen, hygiëne, technische 
functionarissen, enz.) 

De scheidsrechter blijft meestal binnen het wedstrijdgebied. Hij leidt de wedstrijd en de 

neemt de beslissingen. Hij zorgt ervoor dat de beslissingen correct worden vastgelegd.  

In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld wanneer beide kampers zich in ne-waza bevinden 
en naar buiten gericht zijn) kan de scheidsrechter de actie vanuit het veiligheidsgebied 

observeren. De scheidsrechter moet het wedstrijdoppervlak verlaten tijdens presentaties 

of een langdurige vertraging in het programma. De kamper met de blauwe judogi bevindt 

zich links van de scheidsrechter en de kamper met de witte judogi bevindt zich rechts van 

de scheidsrechter. 
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Artikel 3 - Positie en functie van de hoekscheidsrechters (Judges) 

Twee scheidsrechters fungeren als judges en nemen aan het care systeem plaats,dit om samen 

te werken met de centrale scheidsrechter. (VJF niveau: indien geen care systeem aanwezig 

nemen zij plaats op de hoek van de mat diagonaal tegen over elkaar zittend op een stoel.) 

Als men werkt met een care systeem hebben zij radio contact. In alle gevallen werkt men 

volgens de ‘meerderheid van drie’ regel. Indien een judge merkt dat er een fout op het 

scorebord staat laat hij dit door de centrale scheidsrechter recht zetten. 

Als een kamper een deel van de judogi moet veranderen of tijdelijk het wedstrijdoppervlak 

moet verlaten nadat de wedstrijd is gestart om een reden die de centrale scheidsrechter 

noodzakelijk acht, geeft hij deze toestemming alleen in uitzonderlijke omstandigheden, er 

moet een judge verplicht mee gaan met de kamper om te zien dat er geen anomalieën  

optreden. In het geval dat de judge niet van hetzelfde geslacht is, wordt deze vervangen door 

een aangewezen official die de kamper vergezelt. 

Artikel 4 - Gebaren: 

De scheidsrechter geeft de hieronder vermelde gebaren om het volgende aan te kondigen: 

1. Ippon: één arm wordt hoog boven het hoofd geheven met de handpalm naar voren gericht. 

2. Waza-ari: één arm wordt zijwaarts omhoog geheven tot op schouderhoogte, met de 

handpalm naar beneden 

3. Waza-ari-awasete-ippon: eerst Waza-ari dan Ippon gebaar 

4. Osaekomi: één arm wordt van het lichaam af naar beneden gestrekt in de richting van de 

kampers, met het gezicht naar de kampers en het lichaam naar hen voorover gebogen. 

5. Toketa: één arm wordt naar voren geheven en daarmee wordt snel twee of drie keer van 
links naar rechts bewogen in de richting van de kampers. 

6. Mate: één hand wordt op schouderhoogte voorwaarts geheven waarbij de scheidsrechter 

de tijdopnemer de vlakke handpalm toont met de vingers omhoog en de arm ongeveer 

parallel aan de tatami. 

7. Sono-mama: vooroverbuigend wordt met beide handpalmen op beide kampers gedrukt. 

8. Yoshi: met beide handpalmen wordt stevig op beide kampers gedrukt. 

9. Herroepen van waardering: hetzelfde gebaar wordt met de ene hand herhaald terwijl de 
andere hand boven het hoofd geheven wordt en daarmee twee of drie keer van links naar 

rechts gezwaaid wordt. Men kondigt bij het annuleren van een expliciete mening (score of 
penalty) deze niet opnieuw aan.  Mocht een rectificatie-gebaar vereist zijn, dan moet dit zo 

snel mogelijk gebeuren na het annuleringsgebaar. Als de situatie het toelaat, signaleert de 
scheidsrechter de annulering wanneer de kampers dit kunnen zien. 



Versie 15 jan. 19 

 

10. Winnaar aanduiden: één hand naar de winnaar geheven boven schouderhoogte, 

handpalm binnenwaarts gericht. 

11. Judogi in orde brengen: op gordelhoogte de linkerhand boven de rechterhand brengen, 

handpalmen binnenwaarts gericht. 

12. Dokter roepen: naar de medische tafel kijken, één arm bewegen met de handpalm 

opwaarts van de medische tafel naar de gekwetste kamper toe. 

13. Straffen (Shido, Hansoku-make): met de wijsvinger en gesloten vuist naar de kamper 

wijzen. 

14. Inactiviteit: beide onderarmen op borsthoogte brengen, draaien in voorwaartse richting 

om elkaar heen en dan naar de kamper wijzen. 

15. Schijnaanval: beide armen met gebalde vuisten naar voren gestrekt en dan wordt in deze 

positie een neerwaartse beweging gemaakt. 

16. Andere gebaren in het geval van straffen: deze worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de actie die moet worden gesanctioneerd (zie Artikel 18 - Verboden handelingen en 

straffen). 

Indien niet duidelijk zichtbaar was aan welke kamper een score of straf werd toegekend, kan 

de scheidsrechter dit aangeven door naar de blauwe of witte markering (beginpositie) te 

wijzen. 

Indien er een langere wedstrijdonderbreking wordt verwacht, moet de scheidsrechter de 

kamper aangeven dat hij met gekruiste benen op de beginpositie kan gaan zitten, door middel 

van het uitsteken van de arm in de richting van de beginpositie, met een open hand en de 

palm naar boven gekeerd. 

Het gebaar waza-ari moet beginnen met de arm kruislings voor de borst en daarna zijwaarts 
tot de juiste eindpositie bereikt is. 

Om er zeker van te zijn dat de tafelrechters/hoekrechters de toegekende waardering duidelijk 

kunnen waarnemen, moet het gebaar voor waza-ari aangehouden worden, terwijl men lichtjes 

het lichaam draait. Tijdens het maken van de draai dienen de kampers in het oog gehouden te 

worden. 

Moet aan beide kampers een straf worden gegeven, dan wijst de scheidsrechter beurtelings 

naar beide kampers (de linker wijsvinger voor de kamper aan zijn linkerzijde, de rechter 

wijsvinger voor de kamper aan de rechterzijde). 

Om de winnaar aan te wijzen, keert de scheidsrechter terug naar de plaats die hij innam bij 

het begin van de wedstrijd, doet een stap voorwaarts (Links, rechts), wijst de winnaar aan en 

doet een stap terug (Rechts, links). 
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Artikel 5 - Plaatsbepaling (geldige zone) 

De wedstrijd moet binnen het wedstrijdoppervlak gestreden worden. 

Alle acties zijn geldig en kunnen worden voortgezet (geen mate) zolang één van beide 

kampers met een deel van hun lichaam het wedstrijdoppervlak aanraakt. Elke nieuwe 

toegepaste techniek als beide kampers buiten het wedstrijdoppervlak zijn, zijn niet geldig. 

Uitzonderingen: 

A) Wanneer een worp is ingezet terwijl één kamper zich binnen het wedstrijdoppervlak 

bevindt, maar tijdens de actie beide kampers buiten het wedstrijdoppervlak komen, kan de 

actie voor score in aanmerking komen indien de werptechniek ononderbroken doorgaat. 

Evenzo kan voor een onmiddellijke countertechniek door een kamper die niet in contact met 

het wedstrijdoppervlak was toen de actie gestart werd, overwogen worden om een score toe 

te kennen aan de countertechniek als deze ononderbroken uitgevoerd werd. 

B) In ne-waza is de actie geldig en mag vervolgd worden buiten het wedstrijdoppervlak als 

osaekomi, kansetsu-waza of shime-waza binnen het wedstrijdoppervlak gestart werd. 

Kansetsu-waza en shime-waza gestart in het wedstrijdgebied en beoordeeld als effectief voor 

de tegenstander moet worden gehandhaafd zolang er progressie is. Zelfs als de 

kampers zich buiten het wedstrijdgebied begeven. 

C) Osaekomi buiten het wedstrijdoppervlak: indien de worp beëindigd is het buiten het 

wedstrijdoppervlak en door één van de kampers meteen een geldige osaekomi, shime-waza of 

kansetsu-waza wordt aangezet wordt deze techniek als geldig beschouwd. Indien tijdens ne-

waza uke de controle overneemt, met een geldige osaekomi, shime-waza of kansetsu-waza in 

een continue opeenvolging, is dit eveneens geldig. 
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D) Als tijdens ne-waza de kampers buiten het veiligheidsgebied gaan, wordt een beslissing 

genomen door de scheidsrechters na overleg met de IJF-supervisors en / of leden van de IJF 
Refereeing Commission. Bij de VJF wordt dit gelijkgesteld met ippon. 

Zodra de wedstrijd begonnen is, mogen de kampers de wedstrijdruimte slechts verlaten 

indien de scheidsrechter daarvoor toestemming geeft. Toestemming zal alleen in zeer 

bijzondere gevallen gegeven worden, zoals de noodzaak van het verwisselen van een judogi 

die niet voldoet, of beschadigd of vuil is geworden. Tevens bij medische tussenkomst. De 

kamper wordt vergezeld door een judge of een scheidsrechter niet betrokken bij het trio. 

Artikel 6 - Wedstrijdduur  

De wedstrijdduur alsook de wedstrijdformule wordt op voorhand bepaald volgens het 

tornooireglement. 

Voor alle kampioenschappen gehouden onder de verantwoordelijkheid van de IJF wordt de 

tijdsduur en rusttijden tussen de wedstrijden door het SOR bepaald.  

Deze regeling dient als richtlijn voor zowel nationale kampioenschappen en andere officiële 

wedstrijden. 

Senior Heren / Team ► 4 minuten reële wedstrijdtijd 

Senior Dames / Team ► 4 minuten reële wedstrijdtijd 

Junior onder 21 Heren en dames / Team ► 4 minuten reële wedstrijdtijd 

Cadet onder 18 Heren en dames / Team ►  4 minuten reële wedstrijdtijd 

Iedere kamper heeft recht op 10 minuten rust tussen iedere kamp. 

VJF voorschriften: 

Wedstrijdtijd en recuperatietijd 

De wedstrijdtijd is de werkelijke tijd dat er gekampt wordt. Onderbrekingen aangegeven door 

de scheidsrechter worden niet meegerekend. De wedstrijdtijd is de maximumtijd, zoals 

bepaald door het reglement, voor de verschillende leeftijden. 
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WEDSTRIJDTIJD VJF 

Leeftijd Individueel kamp per ploeg 

U11 2 min N.V.T. 

U13 2 min 2 min 

U15 3 min 3 min 

U18 4 min 4 min 

U21 4 min 4 min 

+21 4 min 4 min 

 

Deze maximumtijd mag door de inrichter in geval van noodzaak bij niet-officiële 

kampioenschappen 

VJF/KBJB wel verkort doch niet verlengd worden. Indien tot deze maatregel besloten wordt, 

moet dit schriftelijk medegedeeld worden vóór aanvang van de wedstrijden. 

De wedstrijdtijd tijdens shiai bedraagt steeds 3 minuten voor 1e kyu’s en 4 minuten voor alle 

dan-graden. 

RECUPERATIETIJD 

Leeftijd VJF BK Internationaal 

U11 4 min N.V.T N.V.T 

U13 4 min N.V.T N.V.T 

U15 5 min 5 min N.V.T 

U18 5 min 10 min 10 min 

U21 10 min 10 min 10 min 

+21 10 min 10 min 10 min 

 

Artikel 7 - Osae-komi tijd  

a) Ippon: 20 seconden. 

b) Waza-ari: 10 seconden of meer maar minder dan 20 seconden. 

Artikel 8 - Techniek samenvallend met het tijdsignaal 

• Elk direct resultaat van een techniek die gelijktijdig begint met het eindsignaal, moet 

als geldig worden beschouwd. 

• Als een werptechniek gelijktijdig begint met het eindsignaal, en de scheidsrechter 

besluit dat de techniek niet onmiddellijk effectief is, zal hij sore-made aankondigen, 

zonder enige score toe te kennen. 

• Een techniek toegepast na het luiden van het eindsignaal is niet geldig, ook als de 

scheidsrechter nog geen sore-made heeft aangekondigd. 

• In het geval dat osaekomi aangekondigd wordt gelijktijdig met het eindsignaal of 

wanneer de resterende tijd onvoldoende is om rekening te houden met de voltooiing 

van de osaekomi, wordt de aan de wedstrijd toegewezen tijd verlengd tot 

ofwel ippon (of gelijkwaardigheid of sore-made. 
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• Gedurende die tijd kan de kamper die in osaekomi (uke) ligt, een tegenaanval 

uitvoeren door shime-waza of kansetsu-waza toe te passen. In geval van een opgave 

door diegene die osaekomi heeft (tori) wint de kamper die in osaekomi (uke) ligt 

met ippon. 

Artikel 9 - Begin van de wedstrijd 

1. De centrale scheidsrechter en de tafelrechters nemen altijd hun plaats in om de wedstrijd te 

beginnen vóór de aankomst van de kampers op het wedstrijdoppervlak. 

Bij individuele wedstrijden moet de centrale scheidsrechter in het midden staan, twee meter 

achter de lijn van waaruit de kampers beginnen. Hij moet een plaats innemen tegenover de 

tafel van de tijdopnemers. De 2 tafelrechters nemen aan de daarvoor voorziene tafel plaats. 

Indien er geen CARE-system aanwezig is, neemt men plaats als hoekscheidsrechter. 

In teamwedstrijden, voor de start van elke ontmoeting, gebeurt de groetceremonie tussen de 

twee teams als volgt: 

A) De centrale scheidsrechter staat op dezelfde plaats zoals bij de individuele wedstrijden. Op 

zijn teken stellen de twee teams zich op aan de buitenrand van het wedstrijdoppervlak aan de 

hen toegewezen kant, in aflopende volgorde, het zwaarste gewicht het dichtst bij de centrale 

scheidsrechter, gezicht van de teams naar elkaar. 

B) Bij het teken van de scheidsrechter betreden de twee (2) teams het wedstrijdoppervlak. 

C) De centrale scheidsrechter laat beide ploegen draaien naar de joseki, door zijn armen, 

met de handpalmen richting joseki, parallel naar voren te steken. Hij kondigt rei aan. 

Gelijktijdig groeten alle kampers van beide teams. De scheidsrechter groet niet. 

D) Na de groet naar de joseki draaien de beide teams naar elkaar toe en groeten ze elkaar bij 

het aankondigen van rei.    De scheidsrechter groet niet. 

E) Na het afronden van de groetceremonie verlaten de kampers van de twee teams de mat via 

dezelfde weg als bij het betreden van de mat. De kampers wachten aan de buitenrand van het 

wedstrijdoppervlak. Alle kampers van elk team kampen één voor één hun wedstrijd. Voor 

elke kamp voeren ze dezelfde groetprocedure van een individuele wedstrijd uit. 

F) Na het beëindigen van de laatste wedstrijd van de ontmoeting laat de centrale 

scheidsrechter de teams terug de mat betreden zoals beschreven in paragraaf A en B. Hij 

duidt dan de winnaar aan. De groetceremonie wordt in de omgekeerde volgorde van de start 

gehouden, eerst naar elkaar buigen en ten slotte naar joseki. 

2. De kampers zijn vrij om te groeten bij het binnenkomen of verlaten van het 

wedstrijdoppervlak. Dit is niet verplicht. 

Bij het betreden van de tatami moeten de kampers op hetzelfde moment naar het startpunt 

van de wedstrijdruimte gaan. 
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De beide kampers mogen elkaar geen hand geven bij de start van de wedstrijd. 

3. De beide kampers gaan dan naar het midden van de rand van het wedstrijdoppervlak (op de 

veiligheidszone) aan hun respectievelijke zijde en blijven daar staan. Op het teken van de 

centrale scheidsrechter begeven de kampers zich naar hun startposities en groeten gelijktijdig 

naar elkaar, waarna ze een stap voorwaarts doen. 

Zodra de wedstrijd voorbij is en de scheidsrechter de winnaar heeft aangeduid, doen de 

kampers een stap achterwaarts en groeten gelijktijdig naar elkaar en verlaten achterwaarts het 

wedstrijdoppervlak. 

Als de kampers niet groeten of verkeerdelijk groeten (de groet gebeurt onder een hoek van 30 

graden gemeten vanaf de taille) dan verplicht de centrale scheidsrechter de kamper dit direct 

te doen. Het is zeer belangrijk om de groet op een correcte manier uit te voeren. 

4. De wedstrijd begint altijd in de staande positie nadat de centrale scheidsrechter hajime 

heeft aangekondigd. 

5. Een erkende arts kan de centrale scheidsrechter verzoeken om de wedstrijd te stoppen en 

dit zoals beschreven in artikel 20. 

6. De IJF-supervisors en/of de leden van de IJF scheidsrechterscommissie mogen de 

wedstrijd onderbreken en interfereren indien er een fout is die moet worden rechtgezet. 

Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan er een interventie of een wijziging in de 

beslissingen van de scheidsrechters door de IJF Supervisors en/of leden van de IJF 

scheidsrechterscommissie gebeuren. 

De interventies van de IJF Supervisors en/of de IJF scheidsrechterscommissie leden moet 

plaatsvinden in drie (3) gevallen: 

• Een fout bij het toekennen van score en of straf aan de verkeerde kamper (wit ◄► 

blauw). 

• Over de toekenning van hansoku-make voor acties die strijdig zijn met de geest van 

judo of die verdere gevolgen hebben voor de atleet die ze heeft begaan. 

• Uitzonderlijke gevallen 

Er is geen beroepsprocedure voor coaches, maar ze kunnen, na het indienen van een 

"verzoek" om een wedstrijd op video te beoordelen door IJF Supervisors en / of de IJF 

scheidsrechterscommissie ", aan het einde van de sessie, kijken naar de reden voor de 

verandering van de uiteindelijke beslissing. 

 

 



Versie 15 jan. 19 

 

Artikel 10 - Overgang van Tachi-waza naar Ne-waza (A) en van Ne-waza naar Tachi-

waza (B) 

Als beide atleten zich in een staande positie bevinden en niet in een van de volgende ne-

waza-posities wordt dit beschouwd als tachi-waza. 

Wanneer beide atleten twee knieën op de grond hebben, moet dit als ne-waza beschouwd 

worden. (foto 1). 

Als er geen contact is tussen de atleten en er is geen mogelijkheid van voortzetting, moet 

"mate" worden aangekondigd (afbeelding 2) 

Liggend met de buik op de grond (de blauwe atleet) moet beschouwd worden als ne-waza 

(afbeelding 3). 

Daar de staande atleet (wit) kumi kata controle heeft en de andere atleet (blauw) nog steeds 

op de knieën zit beschouwen we dit als tachi-waza. De tachi-waza-voorschriften worden 

toegepast (foto 4). Als wit echter niet onmiddellijk aanvalt, moet de scheidsrechter "mate" 

aankondigen! De knielende atleet (blauw) mag de benen niet grijpen om zich te verdedigen 

met zijn armen, als dit gebeurt, wordt dit bestraft met shido. 

A1. De kampers moeten kunnen wisselen van nage-waza naar ne-waza hiervoor moet worden 

voldaan aan de in dit artikel genoemde gevallen. Echter indien de gebruikte techniek niet 

continu uitgevoerd wordt moet de scheidsrechter "mate" aankondigen en beide kampers de 

wedstrijd vanuit de staande positie laten hervatten. 

A1. Uitzonderingen 

Situaties die tijdens tachi-waza niet zijn toegestaan 

a) Kansetu-waza of shime-waza toe passen (alleen of in combinatie met werptechniek) 

wanneer beide atleten in een staande positie staan of met deze beweging van tachi-waza naar 

ne-waza gaan (zie artikel 18). 

A2. Situaties waarin de overgang van tachi-waza naar ne-waza toegestaan is. 

a) Wanneer een van de kampers op de grond landt en er wordt geen score gegeven, en er is 

geen onderbreking dan kan men verder werken in ne-waza. 

Voorbeeld: in deze positie kan tori sutemi-waza toepassen die door kan gaan naar ne-waza. 
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Voorbeeld: in deze posities kan tori een werptechniek toepassen en doorgaan naar kansetsu-

waza, shime-waza of osaekomi-waza (niet getoond). 

 

b) Wanneer een kamper met zijn tegenstander naar ne-waza gaat door een bijzonder vaardige 

toepassing van een beweging die niet gekwalificeerd is als een werptechniek. 

c) In alle andere gevallen waarin een kamper valt of dreigt te vallen, niet op een manier 

beschreven in de voorgaande sub-paragrafen van dit artikel, krijgt de andere kamper het 

voordeel om naar ne-waza te gaan gebruik makend van de onevenwichtige positie van zijn 

tegenstander. 

A2. Uitzonderingen 

Wanneer een kamper zijn tegenstander naar beneden trekt in ne-waza, niet in 

overeenstemming met de bovenstaande regels en zijn tegenstander hier niet van profiteert om 

door te gaan naar ne-waza, zal de scheidsrechter "mate" aankondigen en de kamper die de 

inbreuk gemaakt heeft op artikel 18 met shido bestraffen. Als de tegenstander profiteert van 

de actie van tori om door te gaan naar ne-waza, kan het ne-waza werk doorgaan. 

B1. De kampers kunnen de overgang maken van ne-waza naar tachi-waza indien voldaan is 

aan onderstaande voorwaarden. Indien er geen continuïteit is kondigt de scheidsrechter 

“mate” aan en laat de wedstrijd hervatten vanuit de staande positie. 
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B2. Bij een niet gevaarlijke situatie voor beide atleten met of zonder kumi kata en beide 

atleten zijn min of meer van aangezicht tot aangezicht gericht. 

De kata-sankaku grip in ne-waza-actie is toegestaan (afbeelding 1). Het is verboden om het 

lichaam van de tegenstander te blokkeren met de benen, de scheidsrechter kondigt “mate” aan 

(foto 2). Als de kata-sankaku 

grip wordt toegepast in tachi-waza kondigt de scheidsrechter “mate” aan (afbeelding 3). 

 

Artikel 11 - Toepassing mate 

1. Algemeen 

De scheidsrechter kondigt mate aan om de wedstrijd tijdelijk te stoppen in de situaties 

genoemd in dit artikel.  De wedstrijd hervat bij het aankondigen van hajime. 

De kampers moeten zo snel mogelijk terugkeren naar hun startposities in volgende situaties: 

• De scheidsrechter geeft shido voor buiten stappen 

• De scheidsrechter geeft de derde (3de) shido - hansoku-make. 

• De scheidsrechter laat de kampers hun judogi in orde brengen. 

• De scheidsrechter is van mening dat een kamper medische verzorging nodig heeft. 

Wanneer een "mate" moet worden gegeven voor een shido aan een atleet, blijven de 

kampers op hun plaats, zonder terug te keren naar de startpositie (mate - shido - hajime). 

Als de scheidsrechter mate heeft aangekondigd, moet hij de kampers in het oog houden, voor 

het geval ze de mate niet hoorden en blijven kampen of als een ander voorval zich voordoet. 

2. Situaties waarbij de scheidsrechter "mate" aankondigt: 

a) Wanneer beide kampers volledig buiten de wedstrijdruimte gaan en er geen actie is die 

begon binnen het wedstrijdgebied. 

b) Indien één of beide kampers één van de verboden handelingen uitvoert vermeld in 

artikel 18. 
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c) Wanneer één of beide kampers gewond of ziek worden, en zich een van de situaties van 

artikel 20 zich voordoen, zal de scheidsrechter, na het aankondigen van "Mate" de dokter / 

verzorging roepen om de nodige medische attentie te geven volgens artikel 20. Dit op 

verzoek van de kamper, of direct afhankelijk van de ernst van het letsel. In gevallen van 

"lichte" verwonding zal de medische interventie aan de rand van het wedstrijdgebied 

gebeuren, dicht bij het wedstrijdgebied zelf of in de buurt van de medische faciliteit, de atleet 

zal begeleid worden door een rechter of scheidsrechter die niet bij het trio betrokken is. 

d) Indien het noodzakelijk is dat één of beide kampers hun kleding in orde brengen. 

e) Indien er tijdens ne-waza geen vooruitgang is. 

f) Indien een kamper vanuit ne-waza weer in staande of half staande positie komt en zijn 

tegenstrever op de rug draagt, met de handen volledig vrij van de tatami wat wijst op een 

verlies van controle door de tegenstander. 

g) Indien een kamper in staande positie blijft of vanuit ne-waza weer tot stand komt en zijn 

tegenstrever die op de rug ligt en met zijn benen enig deel van het lichaam van de staande 

kamper controleert, volledig optilt van de mat. 

h) Indien een kamper vanuit staande positie kantsetsu-waza of shime-waza toepast of tracht 

toe te passen. 

i) Wanneer één van de kampers start, of begint met een voorbereidende beweging, van een 

andere soort techniek dan judo (zoals een worsteltechniek) kondigt de scheidsrechter 

onmiddellijk mate aan. Om te proberen deze actie te stoppen voor deze voltooid is. 

j) Indien tori shime-waza of kansetsu-waza toepast terwijl hij het been van uke overstrekt. 

k) In ieder ander geval waarin de scheidsrechter het noodzakelijk acht. 

3. Situaties waarin de scheidsrechter geen mate aankondigt: 

a) De scheidsrechter kondigt geen mate aan om kampers die het wedstrijdoppervlak verlaten 

te stoppen, tenzij de situatie als gevaarlijk wordt beschouwd. 

b) De scheidsrechter kondigt geen mate aan indien er een worp start binnen het 

wedstrijdoppervlak en beide kampers gaan verder zonder onderbreking buiten het 

wedstrijdoppervlak ten gevolge van de actie. 

c) De scheidsrechter kondigt geen mate aan wanneer een kamper die uit osaekomi-waza, 

shime-waza of kansetsu-waza geraakt, behoefte heeft aan rust of ernaar vraagt. 

Dit zijn geldige acties en de scheidsrechter kondigt geen mate aan. 
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De scheidsrechter kondigt geen mate aan indien de actie start binnen het wedstrijdoppervlak. 
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Artikel 12 - Sono-mama 

1. Sono-mama kan uitsluitend in ne-waza worden toegepast. 

2. Als de scheidsrechter de wedstrijd tijdens ne-waza tijdelijk wil stoppen zonder dat de 

positie van de kampers verandert, kondigt hij sono-mama (niet bewegen) aan. Hij gebruikt 

het juiste gebaar (artikel 4.7). De scheidsrechter moet erop letten dat de houding of de greep 

van beide kampers niet verandert. 

3. Om de kamp verder te zetten kondigt de scheidsrechter "yoshi" aan. Hij gebruikt het juiste 

gebaar (artikel 4.8). 

Artikel 13 - Einde van de wedstrijd 

1. In de reguliere kamptijd, kan een kamp enkel gewonnen worden met een technische score 

of scores (waza-ari of ippon). 

Een kamp kan men niet winnen door één straf of straffen, met uitzondering van hansoku-

make direct of door opeenstapeling van shido’s. Een straf wordt nooit gelijkgesteld aan een 

score. 

De scheidsrechter kondigt sore-made aan om het einde van de wedstrijd aan te geven in de 

situaties beschreven in dit artikel. Na deze aankondiging moet hij de kampers in het oog 

houden voor het geval ze de sore-made niet hoorden en blijven kampen of indien een ander 

voorval zich voordoet. De scheidsrechter laat indien nodig de kampers hun judogi in orde 

brengen vóór het aanduiden van de winnaar. Nadat de scheidsrechter het eindresultaat van de 

wedstrijd heeft aangegeven, met het gebaar van artikel 4, doen de kampers een stap 

achterwaarts, groeten en verlaten het wedstrijdoppervlak aan de zijkanten van de mat langs de 

veiligheidszone.  

De judogi van de kampers moet op de reglementaire manier gedragen worden bij het verlaten 

van de tatami en dit tot het verlaten van de wedstrijdruimte. 

Als de centrale scheidsrechter de overwinning aan de verkeerde kamper toekent, moeten de 

twee tafelrechters ervoor zorgen dat deze foutieve beslissing rechtgezet wordt. Indien dit niet 

gebeurt, kan de IJF supervisor en of de scheidsrechterscommissie leden tussen komen om 

deze fout recht te zetten. 

Alle beslissingen genomen door de scheidsrechters en met akkoord van de IJF supervisor en 

of de scheidsrechterscommissie, in overeenstemming met de "meerderheid van drie" regel, 

zijn definitief en kunnen niet herroepen worden. 
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2. Situaties van sore-made 

a. Als een kamper ippon scoort of waza-ari-awasete-ippon (artikelen 15 & 16). 

b. In het geval van kiken-gachi (artikel 19). 

c. In het geval van hansoku-make (artikel 18). 

d. Als een kamper ten gevolge van een kwetsuur de wedstrijd niet kan voortzetten (artikel 

20). 

e. Als de toegestane wedstrijdtijd verstreken is. 

f. Waza-ari score in tachi-waza tijdens in golden score. 

3. De scheidsrechter beslist de wedstrijd als volgt: 

a. Wanneer een kamper ippon heeft gescoord, wordt deze kamper als winnaar aangewezen. 

Wanneer er geen ippon werd gescoord, wordt diegene met een waza-ari als winnaar 

aangeduid. 

b. Indien er geen genoteerde resultaten zijn of indien beide een waza-ari hebben wordt de 

wedstrijd beslist met de “Golden Score” wedstrijd. Ongeacht het aantal shido's. 

4. “Golden Score” Wedstrijd 

Als de normale wedstrijdtijd verstreken is, en voldaan wordt aan bovenstaande paragraaf B, 

kondigt de scheidsrechter sore-made aan en laat de kampers naar hun startpositie terugkeren. 

Hij start onmiddellijk de golden score wedstrijd met hajime. 

Er is geen tijdslimiet voor golden score. Het scorebord behoudt de scores/straffen van tijdens 

de normale wedstrijdtijd. 

De scheidsrechter kondigt direct hajime aan om een nieuwe wedstrijd te starten. Er is geen 

rustperiode tussen het einde van de normale wedstrijd en het begin van de “golden score” 

wedstrijd. 

In de golden score kan men enkel winnen door een technische score (ippon of waza-ari) of 

door hansoku-make (direct of door opeenstapeling van shido’s).Als tijdens de "golden score" 

een directe hansoku-make gegeven wordt, heeft deze dezelfde consequentie als tijdens de 

normale wedstrijdtijd. 
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De scheidsrechter kondigt sore-made aan.  

In de "golden score", wanneer een kamper in osaekomi wordt gehouden en "osaekomi" 

aangekondigd is, staat de scheidsrechter toe dat de osaekomi verder doorgaat tot ippon 

(20seconden), toketa of mate aangekondigd wordt, of tot shime-waza / kansetsu-waza wordt 

toegepast door een kamper met onmiddellijk resultaat. In dit geval wint de kamper door 

score. Wanneer de osaekomi verbroken wordt voor ippon (20seconden) maar waza-ari 

gescoord werd (meer dan 10 en minder dan 20seconden) is dit het einde van de kamp en 

wordt de winnaar aangeduid. 

5. Bijzondere situaties tijdens "golden score" 

a. Indien één kamper de “golden score” wedstrijd wil kampen en de andere weigert, dan wint 

de kamper die wil kampen de wedstrijd met kiken-gachi. 

b. Indien beide kampers tegelijkertijd ippon scoren tijdens de normale wedstrijdtijd, wordt de 

wedstrijd beslist met “golden score”. In het geval van gelijktijdige ippon tijdens de "golden 

score" kondigt de scheidsrechter mate aan, de kamp wordt voortgezet zonder rekening te 

houden of score te geven voor deze acties. 

c. Indien beide kampers tegelijkertijd bestraft worden met directe hansoku-make, beslist de 

IJF jury. Voor de VJF worden beiden uitgesloten uit het tornooi (uitgezonderd bij technische 

HSM). 

6. Care systeem 

Bekijken van het CARE-systeem en daaropvolgende communicatie met de scheidsrechters 

als 

beschreven in dit artikel valt onder de exclusieve bevoegdheid van de IJF-supervisors en 

of IJF scheidsrechterscommissie leden die toezicht houden op de mat. De IJF-supervisors 

zijn verantwoordelijk voor alle regels en beslissingen tijdens de wedstrijd. In uitzonderlijke 

omstandigheden zal de beslissing worden genomen door de IJF-supervisors en leden van de 

IJF scheidsrechterscommissie. Voor de VJF zijn dit de leden van 

de scheidsrechterscommissie of supervisors aangeduid door de scheidsrechterscommissie. 

Supervisors komen enkel in extreme gevallen tussen beide en laten de scheidsrechters hun 

werk doen volgens de "meerderheid van drie" regel. 

De tussenkomst moet onmiddellijk plaats vinden zonder tijd te verliezen of te aarzelen. 

Indien iedereen onmiddellijk akkoord gaat wordt de beslissing gevalideerd of gecorrigeerd.  

Indien de situatie niet duidelijk is of er is geen unanimiteit, dan is er geen interventie 

(hajime). 
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Controle met behulp van het CARE-systeem ter ondersteuning van de beslissing op de mat 

zal worden gedaan onder de volgende omstandigheden: 

a) Elke beslissing met invloed op het einde van de wedstrijd, tijdens de normale wedstrijdtijd 

en in de periode van de "golden score". 

b) Kaeshi-waza acties: de judoka die de tegenaanval inzet, MAG GEEN gebruik maken van 

de impact op de tatami om zijn kaeshi-waza actie te voltooien. Hij kan niet scoren. Als de 

actie het toelaat mag er verder gewerkt worden in ne-waza. 

• Als beide atleten samen landen zonder duidelijke controle voor een van beide, zal er 

geen score gegeven worden 

• Elke actie na de landing wordt als ne-waza behandeld.  

Er zal geen ongeautoriseerd gebruik of verzoek tot gebruik van het CARE-systeem 

toegestaan worden dan het gebruik door de IJF-supervisors en leden van de IJF 

scheidsrechterscommissie. Voor de VJF zijn dit de leden van de scheidsrechterscommissie 

of supervisors aangeduid door de scheidsrechterscommissie. 

Artikel 14 - Ippon 

Evaluatie van scores in tachi-waza 

De vier criteria voor ippon zijn: 

• Snelheid 

• Kracht 

• Op de rug 

• Controle tot op einde van de landing 

1. Ippon wordt gegeven als een kamper zijn tegenstander op de rug werpt, door toepassing 

van een techniek of door kaeshi-waza met een maximum aan efficiëntie (*) 

* "Ikioi" = momentum met zowel kracht als snelheid en "hazumi" = vaardigheid met impuls, 

scherpte of ritme. 

Rollen kan alleen als ippon worden beschouwd als dit zonder onderbreking gebeurt. De 

manier van het rollen bepaalt de score. Het is ippon als uke op zijn rug rolt. 
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2. Alle situaties waarin een van de kampers opzettelijk een "brug" maakt (hoofd en een voet 

of beide voeten in contact met de tatami) tijdens een worp om te voorkomen dat hij op zijn 

rug land = ippon. 

 

Deze beslissing werd genomen voor de veiligheid van de kampers, zodat ze niet proberen te 

voorkomen dat ze op hun rug vallen en hierdoor hun wervelkolom in gevaar brengen. Ook 

een poging van een brug (boog van het lichaam) moet worden beschouwd als een "brug". 

Er wordt geen score of straf gegeven als de landing van uke op het lichaam van tori is en 

wanneer niet alle delen van het lichaam van uke met betrekking tot de brugsituatie (hoofd, 

voet of voeten) de tatami raken. 

Evaluatie van scores in ne-waza 

a) Wanneer een kamper zijn tegenstander in osaekomi-waza kan houden voor 20 seconden na 

het aankondigen van osaekomi scoort hij ippon. 

b) Wanneer een kamper opgeeft door tweemaal (2) of meer af te slaan met handen en of 

voeten of "maitta" (Ik geef op) zegt meestal als resultaat van osaekomi-waza, shime-waza of 

kansetsu-waza verliest met ippon. 

c) Als een kamper door toepassen van shime-waza of kansetsu-waza niet meer verder kan en 

één van de kampers moet bestraft worden met hansoku-make, dan wordt de andere kamper 

onmiddellijk uitgeroepen tot winnaar met een score gelijk aan ippon. 

Speciale situaties 

a) Gelijktijdige technieken - wanneer beide kampers gelijktijdig vallen met wat lijkt op 

gelijktijdige aanval en de scheidsrechters kunnen niet beslissen welke techniek gedomineerd 

heeft, mag er geen score worden toegekend. 

b) In geval de beide kampers gelijktijdig ippon scoren, zal de scheidsrechter handelen 
volgens artikel 13 paragraaf 5b. 

Artikel 15 - Waza-ari 
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Evaluatie van scores in tachi-waza 

De scheidsrechter kondigt waza-ari aan als volgens zijn mening een toegepaste techniek aan 

de volgende voorwaarden voldoet: 

• Indien de techniek gedeeltelijk één van de criteria voor ippon mist. 

Volgende landingen worden beschouwd als waza-ari. 

• Om geen slecht voorbeeld te geven aan jonge judoka's worden simultane landingen op 

beide ellebogen, handen en één elleboog en één hand aanschouwd als geldig en 

gevalideerd met de score waza-ari. 

Landing op enkel één elleboog levert geen score op. 

• Landing op de zijkant van het bovenlichaam wordt beschouwd als waza-ari. 

• Landing op een elleboog of knie en zonder onderbreking doorgaan naar de rug is 

waza-ari. 

• Rollen kan waza-ari zijn indien er een onderbreking is tijdens de landing. Het verschil 

met rollen bij ippon is dat uke rolt op de zijde of heupen. 

• Twee maal waza-ari zijn het equivalent van één ippon (waza-ari-awasete-ippon), de 

wedstrijd wordt beëindigd (Artikel 16). 
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Volgende landingen zijn geen waza-ari 

Evaluatie van scores in ne-waza 

Wanneer een kamper zijn tegenstander in osaekomi-waza kan houden voor 10 seconden maar 

minder dan 20 seconden na het aankondigen van osaekomi scoort hij waza-ari. 

Artikel 16 - Waza-ari-awasete-ippon 

Wanneer een kamper een tweede waza-ari scoort tijdens een kamp kondigt de scheidsrechter 
waza-ari awasete ippon aan. 

Artikel 17 - Osaekomi-waza 

Bij osaekomi-waza wordt een ippon toegekend als een kamper zijn tegenstander 20 seconden 

kan immobiliseren. Een waza-ari wordt toegekend als een kamper zijn tegenstander meer dan 

10 seconden maar minder dan 20 seconden kan immobiliseren. 

De scheidsrechter kondigt osaekomi aan wanneer naar zijn mening de toegepaste techniek 

aan de volgende voorwaarden voldoet: 

• Uke moet met de rugzijde van minimum één schouder in contact met de mat zijn. 

• De controle kan uitgeoefend worden van de zijkant, achterkant of bovenkant van uke. 

• Tori mag zijn been/benen of zijn lichaam niet laten controleren door de benen van 

uke. 

• Tori moet zijn lichaam boven dit van uke houden terwijl hij een neerwaartse druk 

uitoefent op het boven lichaam van uke en dit zowel in kesa, shiho of ura 

houding, d.w.z. vergelijkbaar met de technieken kesa-kami-shiho-ura-gatame en 

sankaku-waza. 

Tori mag zonder controleverlies overgaan naar een andere osaekomi. De osaekomi-tijd zal 

doorlopen tot de aankondiging ippon, toketa of mate. 

Als tijdens osaekomi tori een overtreding begaat, en bestraft moet worden (shido): 

• Indien de osaekomi tijd minder dan 10 seconden is kondigt de scheidsrechter mate 

aan, laat de kampers terugkeren naar hun beginplaatsen, deelt de straf uit (shido), 

herstart de kamp met hajime. 
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• Indien de osaekomi tijd 10 seconden of meer is maar minder dan 20 seconden 

is kondigt de scheidsrechter mate aan, laat de kampers terugkeren naar hun 

beginplaatsen, deelt de straf uit (shido) en geeft de score (waza-ari), herstart de kamp 

met hajime. 

• Indien de bestraffing hansoku-make moet zijn kondigt de scheidsrechter sono-mama 

aan, raadpleegt zijn judges en kondigt mate aan, laat de kampers terugkeren naar hun 

beginplaatsen, bestraft met hansoku-make en beëindigd de kamp met sore-made. 

Als tijdens osaekomi uke een overtreding begaat, en bestraft moet worden (shido) 

• Kondigt de scheidsrechter sono-mama aan, geeft de straf (shido), om de kamp verder 

te zetten kondigt de scheidsrechter yoshi aan. 

• Indien de situatie het toelaat en om de positieve actie van tori niet te beïnvloeden, kan 

de scheidsrechter de bestraffing direct toekennen terwijl uke aanwijst zonder de kamp 

te onderbreken met sono-mama. 

• Indien de bestraffing hansoku-make moet zijn kondigt de scheidsrechter sono-mama 

aan, raadpleegt zijn judges en kondigt mate aan, laat de kampers terugkeren naar hun 

beginplaatsen, bestraft met hansoku-make en beëindigd de kamp met sore-made. 

Indien beide judges van mening zijn dat het osaekomi is, maar de centrale scheidsrechter 

kondigt deze niet aan moeten zij dit kenbaar maken. Volgens de "meerderheid van drie" regel 

moet de centrale scheidsrechter onmiddellijk osaekomi aankondigen. 

Toketa wordt aangekondigd op het moment dat uke met beide benen tijdens osaekomi tori 

zijn been/benen of romp omsluit, dit zowel van boven als van onder uit. 

 

Scheidsrechters moeten aandacht besteden aan volgende osaekomi situaties welke geldig zijn 

en waarbij het geen toketa is. 

In situaties waarbij de rug van uke niet langer in contact is met de mat (bijvoorbeeld 

'bruggen'), maar tori handhaaft de controle, blijft de osaekomi voortduren. 

Wanneer uke buiten het wedstrijdoppervlak uit de osaekomi komt, kondigt de scheidsrechter 

"mate" aan en niet toketa-mate.  

 



Versie 15 jan. 19 

 

Volgende osaekomi-waza zijn niet geldig. 

Artikel 18 - Verboden handelingen en bestraffingen 

De verboden handelingen zijn onderverdeeld in ‘Lichte’ overtredingen (shido) en ‘Zware’ 

overtredingen (hansoku-make). 

Wanneer een scheidsrechter beslist om een kamper te bestraffen, (met uitzondering van sono-

mama in ne-waza) stopt hij tijdelijk de kamp door mate aan te kondigen, maakt hij met een 

gebaar (zie artikel 4) duidelijk welke de reden is van de bestraffing en wijst de bestrafte 

kamper(s) aan. 

Tijdens een kamp kan een kamper maximum twee shido's krijgen, de derde is hansoku-make 

(2 waarschuwingen en dan diskwalificatie). Shido's brengen geen technische score op voor de 

tegenstrever. 

Shido wordt ter plaatse aan de kamper gegeven zonder dat de kampers naar hun start positie 

terug keren (mate – shido – hajime) met uitzondering voor het verlaten van het 

wedstrijdoppervlak. 

Er zijn meerdere vormen van diskwalificatie (hansoku-make). Naar gelang welke verboden 

handeling (hansoku-make) mag de kamper wel of niet verder deelnemen aan het tornooi.  

• Indien de hansoku-make een opstapeling van "shido's" is (3 shido's) mag de kamper 

verder deelnemen aan het tornooi. 

• Bij een rechtstreekse hansoku-make ter bescherming van de judoka (diving hoofd 

eerst op de mat) mag de kamper verder deelnemen aan het tornooi. 

• Bij een directe hansoku-make tegen de geest van het judo mag de kamper NIET 

verder deelnemen aan het tornooi. De scheidsrechter en judges moeten de organisatie 

hiervan op de hoogte brengen.  

Men kan niet winnen op basis van een straf of straffen met uitzondering van hansoku-make 

(direct of door opstapeling). 
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Bij gelijktijdige hansoku-make (drie shido's) voor beide kampers in de reguliere tijd of tijdens 

golden score is er geen winnaar de wedstrijd wordt met 0-0 gequoteerd. 

Gevolgen: 

• Finale ► beide kampers zijn 2de 

• Kamp voor de derde plaats ► beide kampers zijn 5de 

• Halve-finale ► beide kampers zijn 5de 

• Kwart-finale of laatste 8 herkansingen ► beide kampers zijn 7de 

• Kampen voor de kwart-finale ► beide kampers worden als verliezer aanschouwd en 

kunnen niet meer kampen bij individuele wedstrijden. Zij kunnen deelnemen aan een 

team-wedstrijd wanneer deze volgt op een individuele wedstrijd zoals Wereld 

kampioenschappen, Olympische spelen enz . .  

• Relevante ranking punten worden toegewezen in het geval van eerdere 

overwinningen. 

Bij gelijktijdige hansoku-make (drie shido's) voor beide kampers in een poule (max 5 

kampers) worden beide kampers als verliezer beschouwd alleen voor deze kamp is het 

wedstrijdresultaat 0-0. Beide kampers mogen de volgende kamp aantreden, indien van 

toepassing. 

Bij gelijktijdige hansoku-make (drie shido's) voor beide kampers in een team-wedstrijd 

worden beide kampers als verliezer beschouwd alleen voor deze kamp is het 

wedstrijdresultaat 0-0. Beide kampers mogen de volgende kamp aantreden, indien van 

toepassing. 

Bij een gelijktijdige directe hansoku-make (in de regulaire tijd of tijdens golden score), 

beslist de IJF Jury over de gevolgen. Wanneer een scheidsrechter een straf geeft duid hij de 

reden van de straf aan met een eenvoudig gebaar. 

Een straf kan na de aankondiging van sore-made gegeven worden. Voor een verboden 

handeling begaan tijdens de reguliere tijd of tijdens golden score tijd of in uitzonderlijke 

gevallen van ernstige inbreuken die plaats vinden na het eindsignaal. 

De scheidsrechters hebben het recht straffen op te leggen afhankelijk van de ‘intentie’, de 

situatie en in het belang van de sport. 

Wanneer een scheidsrechter besluit een kamper te straffen, (behalve in het geval van sono-

mama) stopt hij tijdelijk de wedstrijd (mate), laat de kampers terugkeren naar hun 

startposities (artikel 11), kondigt de straf aan daarbij wijzend naar de kamper die de verboden 

handeling uitvoerde.  

Moet met hansoku-make bestraft worden, dan raadpleegt de scheidsrechter de judges en 

neemt een beslissing volgens de meerderheidsregel van drie. Wanneer beide kampers 

tezelfdertijd een verboden handeling doen, zal ieder een bestraffing krijgen afhankelijk van 

de ernst van de inbreuk. 
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Wanneer beide kampers 2 shido's hebben en zij moeten opnieuw bestraft worden, dan krijgen 

beiden hansoku-make. Een straf toekennen in ne-waza gebeurt op dezelfde manier als bij 

osaekomi. 

Indien één kamper een verboden handeling begaat en zijn tegenstrever behaalt een score na 

deze verboden handeling, wordt de straf en de score toegekend. 

Shido (groep lichte overtredingen) 

Wanneer een judoka (blauw) een lichte overtreding begaat en zijn tegenstrever (wit) kan hem 

met een waza-ari werpen zal de scheidsrechter blauw bestraffen met shido en een waza-ari 

toekennen aan wit. 

Shido wordt gegeven aan een kamper die een lichte overtreding begaat: 

1. Een negatieve houding aannemen in staande positie: na kumi kata, een bovenmatig 

defensieve houding aannemen of niet aanvallen enz. wordt bestraft met shido. 

2. De indruk geven een aanval te maken, zonder de intentie de tegenstrever te werpen (valse 

aanval). Een valse aanval wordt gedefinieerd door: 

• Tori heeft geen intentie om te werpen 

• Tori valt aan zonder kumi-kata of laat onmiddellijk zijn kumi-kata los 

• Tori maakt een enkele of een reeks van aanvallen zonder balans verbreking van uke 

• Tori brengt zijn been tussen de benen van uke om elke mogelijke aanval te blokkeren 

3. De tegenstander naar beneden trekken om in ne-waza te beginnen, tenzij in 

overeenstemming met artikel 10. Indien een kamper met zijn tegenstander naar ne-waza gaat 

niet in overeenstemming met artikel 10 en de tegenstander maakt hier geen gebruik van om 

verder te gaan in ne-waza, kondigt de scheidsrechter mate aan en bestraft de betreffende 

judoka (zonder naar de startpositie terug te keren). 

4. In staande positie, vóór of na kumi-kata, geen aanvallende acties maken. De tijd tussen 

kumi-kata en een aanval of poging tot aanval is 45 seconden zolang er progressie is. De 

scheidsrechters moet de judoka's strikt straffen wanneer deze geen kumi-kata aannemen. 

5.Een hand, arm, voet of been direct op het gezicht van de tegenstander plaatsen. Het gezicht 

wordt begrensd door het voorhoofd, de voorkant van de oren en de kaaklijn. 

6. Vanuit tachi-waza of ne-waza buiten het wedstrijdoppervlak gaan of de tegenstrever 

dwingen buiten het wedstrijdoppervlak te gaan. (zie artikel 5 voor uitzonderingen) 

Als een kamper één voet buiten het wedstrijdoppervlak plaatst en niet onmiddellijk een 

aanval inzet of niet terugkeert naar het wedstrijdoppervlak wordt dit bestraft met shido. Twee 

voeten buiten het wedstrijdoppervlak wordt bestraft met shido. 
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Als de kamper door zijn tegenstander buiten het wedstrijdoppervlak geduwd wordt zal de 

tegenstander (diegene die duwt) een shido krijgen. Als een kamper het wedstrijdoppervlak 

verlaat, wordt deze niet gestraft met shido indien dit gebeurt tijdens een actie vanuit een 

geldige positie. 

7. De tegenstander met een of beide armen dwingen om een gebogen positie in te nemen 

zonder een directe aanval uit te voeren (blokkerende houding). 

 

8. Opzettelijk vermijden om Kumi-kata te nemen om zo actie te verhinderen. 

Normale kumi-kata: 

• Met de linkerhand neemt de kamper de rechterzijde van de judogi van de tegenstander 

vast, dit kan ter hoogte van de mouw, kraag, borstgebied of bovenkant van de 

schouder met de rechterhand neemt de kamper de linkerzijde van de judogi van de 

tegenstander, dit kan ter hoogte van de mouw, kraag, borstgebied of bovenkant van de 

schouder. Dit altijd boven de gordel. 
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Wanneer een kamper gebruik maakt van cross grip, (beide handen aan een zijde van de 

tegenstander en met een hand over de schouder van de tegenstander de rug of zijde 

vastnemen), moet de kamper onmiddellijk aanvallen. Indien geen onmiddellijke aanval 

resulteert dit in een shido. Het is nooit toegestaan om onder de gordel te grijpen. 

Bij Cross grip, eenzijdige kumi-kata of het grijpen van de gordel moet de kamper 

onmiddellijk aanvallen. 

Een kamper mag niet worden gestraft bij een abnormale kumi-kata wanneer deze kumi-kata 

tot stand gekomen is doordat zijn tegenstander met zijn hoofd onder de arm door duikt. In 

plaats daarvan moet de judoka die onder de arm door duikt onmiddellijk aanvallen zo niet 

wordt deze bestraft met shido. 

Wanneer een kamper één been tussen de benen van de tegenstander haakt, tenzij hij 

tegelijkertijd een poging of een 

werptechniek uitvoert of onmiddellijk aanvalt,wordt dit niet beschouwd als de normale kumi-

kata. De scheidsrechter straft met shido. 

9. Onconventionele kumi-kata (cross grip, eenzijdige kumi-kata, het grijpen van de gordel, 

pocket grip, pistol grip enz.) wordt bestraft met shido behalve bij een onmiddellijke aanval 

(zie het voorbeelden van onconventionele kumi-kata). 
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10. In staande positie, uit defensieve overwegingen, voortdurend vasthouden aan het eind van 

de mouw(en) van de tegenstander of vasthouden door de mouw einden strak om te draaien. 

11. In staande positie voortdurend de vingers van de tegenstander vasthouden, of één of beide 

handen in elkaar grijpen om daardoor wedstrijdacties te voorkomen. Het vastpakken van de 

pols of de handen van de tegenstander alleen om een aanval te voorkomen. 

12. Met één of meer vingers in de mouw of onderkant van de broek van de tegenstander 

grijpen. 
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13. De vinger(s) van de tegenstrever naar achteren buigen om de greep van de tegenstrever te 

verbreken. 

14. De greep van de tegenstander verbreken met 2 handen indien het verbreken met 2 handen 

effectief is. 

 

15. Met knie of voet tegen hand of arm van de tegenstrever schoppen opdat deze zijn greep 
zou lossen. 

 

16. De rever van de judogi bedekken om het vastpakken door de tegenstrever te voorkomen. 
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17. Kumi-kata van uke verbreken door een slag op zijn arm of hand. 

18. De tegenstander zijn handen blokkeren. 

19. Opzettelijk de eigen judogi in de war brengen, de gordel of broek losmaken zonder de 

toestemming van de scheidsrechter om tijd te winnen. 
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20. Leg grabbing: het vastnemen, blokkeren of duwen met één of twee handen of armen 

onder de gordel. Enkel tijdens een duidelijke ne-waza situatie van beide kampers is contact 

onder de gordel met één of twee handen of armen toegestaan. 

 

Dit zijn geldige situaties = GEEN shido 

Wanneer de beide kampers duidelijk in ne-waza zijn en de tachi-waza-actie gestopt is mag 
men het been vastpakken. 

Tori mag in deze tachi-waza-positie kansetsu-waza of shime-waza toepassen omdat uke zich 

in een ne-waza positie bevindt. 



Versie 15 jan. 19 

 

21. Een lichaamsdeel van de tegenstander omcirkelen met het uit eind van de gordel of een 

slip van de judogi is niet toegestaan. De term omcirkelen betekent dat de judogi of de gordel 

volledig rond een lichaamsdeel van de tegenstander gedraaid wordt. Gebruik maken van de 

gordel of judogi als controle (zonder omcirkeling), b.v. over de 

de arm van de tegenstander, mag niet bestraft worden. 

22. De judogi in de mond nemen (de eigen of de judogi van de tegenstrever) 

23. Een voet of been in band, kraag of revers van de tegenstander plaatsen. 

24. Toepassen van shime-waza gebruik makend van de onderkant van de eigen of 

tegenstander zijn judogi of de gordel of door alleen gebruik te maken van de vingers. 

25. Wanneer tijdens shime-waza of kansetsu-waza het been van uke over-strekt wordt kondigt de 

scheidsrechter onmiddellijk mate aan en bestraft de kamper met shido. 

 

 

 

 

 

Toepassen van shime-waza gebruik makend van de onderkant van de eigen of tegenstander 

zijn judogi of de gordel, door alleen gebruik te maken van de vingers of door het been van 

uke te overstrekken is niet toegestaan.  

Er zal speciale aandacht worden besteed aan situaties waarbij tori shime-waza toepast en 

controleert door het overstrekken van uke zijn been. De scheidsrechter kondigt onmiddellijk 

mate aan en bestraft met shido. 
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26. De tegenstander omhelzen om te werpen (bear hug). Het is geen shido wanneer tori kumi-

kata heeft met minstens een hand. 

 

De judogi aanraken of de hand van de tegenstander aanraken om kumi-kata te vermijden 

wordt niet als kumi-kata beschouwd. Er moet sprake zijn van vastgrijpen om een bear hug toe 

te laten. 

Bear hug: als na een bear-hug de tegenstander kan werpen spreken we van dubbele punten. 

Voorbeeld: wanneer blauw een bear-hug toepast en wit kan blauw werpen met een waza-ari 

als resultaat zal wit de score waza-ari krijgen en blauw de straf shido. 

Dit zijn geldige bear hugs. 

27. Een beenschaar (do-jime) toepassen op romp, hals of hoofd van de tegenstrever (een 

beenschaar is een schaarbeweging met gekruiste voeten waarbij de benen uitgestrekt 

worden). 

28. Met knie of voet tegen hand of arm van de tegenstrever schoppen, opdat deze zijn greep 

zou lossen. 
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29. Wanneer beide kampers zich in tachi-waza bevinden en een of beide passen kansetsu-

waza of shime-waza toe, moet de scheidsrechter mate en shido aankondigen. Wanneer het 

toepassen van kansetsu-waza of shime-waza gevaarlijk is of de tegenstrever hierdoor 

gekwetst geraakt is de straf hansoku-make. 

 

30. Een voet of been tussen de tegenstander zijn benen steken en dit zonder onmiddellijke aanval 

beschouwd men als negatief = shido. 

 

 

 

HANSOKU MAKE (groep zware overtredingen) 

Hansoku-make wordt gegeven aan een kamper die een zware overtreding begaat of die reeds 

2 shido's heeft en weer een lichte overtreding begaat. 

Bij een technische hansoku-make (ter bescherming van de judoka: Diving - Head defence) 

verliest de kamper de kamp maar indien van toepassing kan hij verder kampen. 

1. Met het hoofd eerst naar de mat “duiken” door voorover en neerwaarts te buigen tijdens de 

uitvoering of poging tot uitvoering van technieken zoals uchi-mata, harai-goshi, enz. Of door 

direct achterwaarts te vallen bij de uitvoering of poging tot uitvoering van technieken. 
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2. Head defence, (om trauma's tijdens het judo te voorkomen), situaties waarbij uke vrijwillig 

landt op het hoofd (kin naar boven/achter) met bewegingen die gevaarlijk zijn voor het hoofd, 

nek of rug, om te voorkomen dat uke op de rug valt, moeten bestraft worden met hansoku-

make. 
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Extra aandacht: 

In situaties waarbij tori uke tijdens tachi-waza probeert te werpen (bijvoorbeeld: seoi-otoshi 

drop seoi-nage), sode-tsuri-komi-goshi met kumi-kata aan beide mouwen en koshi-guruma 

met beide handen aan de kraag van uke) waardoor uke onvrijwillige head defence doet, wordt 

dit niet bestraft.  

Bij een directe hansoku-make (handelingen tegen de geest van judo) is het NIET toegestaan 

om verder te kampen. Dit betekend uitsluiting van het tornooi. 

1. Trachten de tegenstrever te werpen met kawazu-gake (hierbij slaat men één been om het 

been van de tegenstrever, met het gezicht ongeveer in dezelfde richting als dat van de 

tegenstrever en valt dan rugwaarts op de tegenstrever). Wanneer tori zich keert/draait tijdens 

het werpen is dit ook “kawazu-gake” en moet bestraft worden met hansoku-make. Met 

technieken zoals o-soto-gari, o-uchi-gari en uchi-mata waarbij de voet of het been van tori 

verstrengeld is met de benen van uke zijn toegestaan kan men scoren. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kansetsu-waza toepassen op een andere plaats dan op het 

ellebooggewricht. Technieken zoals harai-goshi, uchi-mata, enz., toe passen met kumi-kata 

aan de kraag van uke (met slechts één hand) wat lijkt op ude-hishigi-waki-gatame (waarbij de 

pols van uke gevangen zit onder de arm van tori) en opzettelijk vallen met het gezicht 

richting tatami, (wat waarschijnlijk letsel veroorzaakt) wordt bestraft met hansoku-make. 

Wanneer er geen intentie is om zijn tegenstander netjes op zijn rug te werpen is dit een 

gevaarlijke actie, deze moet op dezelfde manier behandeld worden als ude-hishigi-waki-

gatame. 

3. Direct naar de mat vallen, terwijl men ude-hishigi-waki-gatame technieken toepast of 

tracht toe te passen (zie punt 2) 

4. Het steunbeen van de tegenstrever aan de binnenkant wegvegen, terwijl de tegenstrever 

een techniek zoals bijvoorbeeld harai-goshi uitvoert. 
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5. Een handeling verrichten die een kwetsuur aan de nek- of rugwervels van de tegenstrever 

kan veroorzaken of die in strijd is met de geest van het judo. 

6. Zich opzettelijk achterwaarts laten vallen terwijl de tegenstrever zich vastklemt op zijn rug, 

en terwijl iedere kamper controle heeft over de beweging van de ander. 

7. Een tegenstrever die op de mat ligt uit de mat tillen, om hem daarna weer op de mat te 

werpen. 

8. Geen acht slaan op de aanwijzingen van de scheidsrechter. 

9. Tijdens de wedstrijd onnodig roepen, opmerkingen of gebaren maken, met de bedoeling de 

tegenstrever of de scheidsrechter te vernederen. 

10. Een hard of metalen voorwerp dragen (bedekt of niet). 

11. Elke actie tegen de geest van het judo (met inbegrip van antijudo acties) wordt bestraft 

met een directe hansoku-make, dit kan op elk moment tijdens de wedstrijd. 

Als een kamper herhaaldelijk lichte overtredingen begaat en bestraft moet worden met een 

3de shido, geeft de scheidsrechter, na consultatie met zijn tafelrechters, hansoku-make. Dit 

wil zeggen dat de 3de shido niet wordt uitgesproken, maar wel hansoku-make. De wedstrijd 

eindigt (zie artikel 13). 

Artikel 19 - Niet opkomen (forfait) en terugtrekken 

Fusen-gachi wordt gegeven aan een kamper wanneer zijn tegenstrever niet voor de wedstrijd 

verschijnt, hij wint de wedstrijd. 

Stiptheid voor wedstrijden ('30 seconden-regel "). Geldt voor alle IJF evenementen. 

Forfait voor een kamp: Als een kamper op tijd klaar is en de scheidstrechtercommissie ziet 

dat zijn tegenstander niet aanwezig is, vragen ze de tijdopnemer om ‘De laatste oproep voor 

de afwezige kamper’ aan te kondigen. 

De scheidsrechter zal dan de aanwezige kamper laten wachten aan de rand van het 

wedstrijdoppervlak. Het scorebord zal 30 seconden beginnen af te tellen. Als aan het einde 

van de 30 seconden de tegenstander nog niet aanwezig is op de tatami, nodigt 

de scheidsrechter de aanwezige kamper uit om het wedstrijdoppervlak te betreden en 

verklaart hij deze kamper tot winnaar door fusen-gachi. 

De kamper die forfait geeft aan een kamp mag deelnemen aan de herkansing op voorwaarde 

dat de IJF jury vindt dat aan bepaalde criteria wordt voldaan. 

Voordat fusen-gachi wordt gegeven moet de scheidsrechter zich ervan overtuigen dat hij de 

toelating heeft gekregen van de scheidsrechterscommissie. 
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Kiken-gachi wordt gegeven aan een kamper wanneer zijn tegenstrever zich, om welke reden 

dan ook, tijdens het gevecht uit de wedstrijd terugtrekt. 

Elke kamper die niet voldoet aan de hygiëne, haar en hoofdbedekkingsregeling (zie 8.5 Entry 

to Field of Play) of weigert te kampen verliest zijn kamp met fusen-gachi. De tegenstander 

wordt als winnaar aangeduid. De scheidsrechters passen de "meerderheid van drie" regel toe 

bij het toekennen fusen-gachi dit zowel indien de wedstrijd nog niet begonnen is, begonnen 

is, plaatsgevonden heeft of bij kiken-gachi. 

Soepele contactlenzen: wanneer een kamper gedurende de wedstrijd zijn contactlens verliest, 

deze niet direct terugvindt en aan de scheidsrechter meedeelt dat hij zonder deze lens de 

wedstrijd niet kan voortzetten, verklaart de scheidsrechter, na overleg met de tafelrechters, 

IJF Supervisors en/of IJF scheidsrechterscommissie de tegenstrever tot winnaar met kiken-

gachi. 

Artikel 20- Kwetsuur, ziekte of ongeluk 

De definitie van wie in dit artikel als dokter beschouwd wordt, is terug te vinden in Appendix 

E van de SOR.  

Indien een kamper niet in staat is de wedstrijd voort te zetten wegens kwetsuur, ziekte of 

ongeluk, beslist de scheidsrechter na overleg met de tafelrechters op basis van: 

a) Kwetsuur 

• Indien de oorzaak van de kwetsuur toegeschreven wordt aan de gekwetste kamper, 

verliest deze de wedstrijd. 

• Indien de oorzaak van de kwetsuur toegeschreven wordt aan de niet-gekwetste 

kamper, verliest de niet-gekwetste kamper de wedstrijd. 

• Indien het onmogelijk is de oorzaak van de kwetsuur toe te schrijven aan één van 

beide kampers, zal de kamper die niet kan verder kampen de wedstrijd verliezen. 

Wanneer gedurende de wedstrijd een kamper gekwetst wordt door een actie van de 

tegenstrever en de gekwetste kamper kan niet verder kampen, dan zullen de scheidsrechters 

de zaak evalueren en een beslissing nemen op basis van het reglement. Er wordt in ieder 

geval beslist volgens zijn eigen kenmerk. Over elk voorval wordt een beslissing genomen en 

elk voorval wordt apart bekeken. 

b) Ziekte 

1. In het algemeen, indien een kamper onwel wordt tijdens de wedstrijd, en niet in staat 

is de wedstrijd voort te zetten, verliest hij de wedstrijd. 
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c) Ongeluk 

2. Indien een ongeluk gebeurt door oorzaak van buitenaf (force majeur), wordt er 

overwogen om de kamp af te lasten of uit te stellen na overleg met de IJF Supervisors 

en/of scheidsrechterscommissie. In deze gevallen neemt de sportdirecteur, de 

sportcommissie en/of de IJF jury de uiteindelijke beslissing. 

Medisch onderzoek 

a) De scheidsrechter roept de dokter bij een kamper, indien nodig ook op het wedstrijdvlak, 

die een ernstige impact heeft gehad op de nek of de rug (ruggengraat) of wanneer hij denkt 

dat er zich een ernstige kwetsuur heeft voorgedaan. In ieder geval moet de dokter zo snel 

mogelijk de kamper onderzoeken en de scheidsrechter informeren of de kamper verder kan of 

niet. 

Over het algemeen wordt één dokter per kamper toegestaan op het wedstrijdoppervlak. Als de 

dokter assistentie nodig heeft moet eerst de scheidsrechter hiervan op de hoogte worden 

gesteld. De coach wordt nooit toegelaten op het wedstrijdoppervlak. 

Enkel de scheidsrechter zal zich bij de gekwetste kamper bevinden om erop toe te zien dat de 

dokter handelt in overeenstemming met het reglement. De scheidsrechter mag echter wel de 

tafelrechters consulteren indien hij commentaar wenst over een beslissing. 

Als de dokter na het onderzoek de scheidsrechters meedeelt dat de kamper niet verder kan, 

beëindigt de scheidsrechter de wedstrijd na consultatie met de tafelrechters en duidt hij de 

tegenstrever als winnaar aan met kiken-gachi. 

b) De kamper mag de scheidsrechter vragen om de dokter te roepen, maar in dit geval is de 

wedstrijd gedaan en de tegenstrever zal winnen met Kiken-gachi. 

c) De dokter mag ook vragen om tussen te komen bij zijn kamper, maar in dit geval is de 

wedstrijd gedaan en zal de tegenstrever winnen met kiken-gachi. 

In elke situatie waarbij de scheidsrechter en tafelrechters van mening zijn dat de kamp niet 

mag verdergaan, consulteert de centrale scheidsrechter de IJF Supervisors en/of 

scheidsrechterscommissie, beëindigt de wedstrijd en kondigt het resultaat aan in 

overeenstemming met het reglement.  
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BLOEDENDE KWETSUREN 

Als er zich een bloedende kwetsuur voordoet, roept de scheidsrechter de dokter om te helpen 

de bloeding te stoppen en te isoleren, indien mogelijk buiten het wedstrijdoppervlak en onder 

toezicht van een der judges. Het is niet toegelaten te kampen terwijl men bloedt. 

Dezelfde bloedende kwetsuur mag 2 keer door de dokter behandeld worden. Bij een 3e 

interventie voor dezelfde bloeding, stopt de scheidsrechter de wedstrijd voor de veiligheid 

van de kamper en na consultatie van zijn tafelrechters duidt hij de tegenstrever als winnaar 

aan door kiken-gachi. 

Een kleine kwetsuur mag behandeld worden door de kamper zelf. Bijvoorbeeld in geval van 

een ontwrichte vinger, zal de scheidsrechter de kamp stil leggen (door mate of sono-mama) 

en de kamper de kans geven om zijn vinger terug in de kom te brengen. Dit moet 

onmiddellijk gebeuren zonder hulp van de scheidsrechter of de dokter en dan kan de kamp 

verder gezet worden. 

Het is de kamper toegelaten om 2 keer dezelfde vinger terug in de kom te brengen. Als 

dezelfde ontwrichting een 3e keer optreedt, wordt verondersteld dat de kamper de wedstrijd 

niet kan verderzetten. De scheidsrechter stopt de wedstrijd, na consultatie van de tafelrechters 

duidt hij de tegenstrever als winnaar aan door kiken-gachi. 

De artsen van de organisatie of de geaccrediteerde arts van de teams mogen ingrijpen op 

verzoek van de scheidsrechters. 

De artsen van de organisatie of de artsen van de teams moeten op eigen verzoek kunnen 

tussenkomen tijdens een kamp, wanneer dat nodig wordt geacht, in geval van gevaar voor de 

atleet zijn gezondheid, d.w.z. bij een slechte landing op het hoofd of een wurging. Om dit 

uitzonderlijke verzoek te rechtvaardigen, moeten ze op de rand van het wedstrijdoppervlak 

blijven staan en de scheidsrechter laten weten dat hij een noodinterventie wil uitvoeren. De 

dokter maakt dit duidelijk door met twee armen een kruis te vormen ter hoogte van zijn borst. 

De scheidsrechter moet de dokter toelaten op de tatami terwijl hij de wedstrijd stopzet. 

Er zijn drie mogelijkheden: 

1. De team dokter, lokale organisatie dokter of IJF dokter kondigt aan dat de atleet de 

wedstrijd niet kan voortzetten omdat zijn gezondheid in gevaar is. De tegenstander zal 

uitgeroepen worden tot winnaar door fusen-gachi. 

2. De team dokter, lokale organisatie dokter of IJF dokter kondigt aan dat de atleet de 

wedstrijd kan voortzetten zonder gevaar voor zijn gezondheid en met akkoord van de 

IJF Supervisors en/of IJF scheidsrechterscommissie kan de kamp verder gezet 

worden. 
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3. Als de tussenkomst van de arts van het team niet wordt gerechtvaardigd door de IJF 

Supervisors en/of IJF scheidsrechterscommissie en de IJF Medische commissie 

afgevaardigde wordt er een definitieve beslissing genomen over het al dan niet 

verder zetten van de kamp. Er wordt een officieel rapport gemaakt (zie Appendix E 

van de SOR). 

Medische assistentie  

De medische assistentie in onderstaande gevallen worden buiten het wedstrijdoppervlak, 

dicht bij de verzorging post, onder begeleiding van een van de judges uitgevoerd.  

• Kleine kwetsuur: bij een gebroken nagel mag de dokter helpen om de nagel te 

knippen. Hij mag ook helpen bij een scrotum blessure. 

• Bloedende kwetsuur: om veiligheidsredenen moet bloed door de dokter steeds 

gestelpt of volledig afgesloten worden met tape, bandages of neus-tampons. Het 

gebruik van bloedstolsels en homeostatische producten is toegelaten. Als de dokter 

een kamper moet behandelen moet dit zo snel mogelijk gebeuren.  

Nota: Met uitzondering van bovenvermelde situaties, zal elke interventie van de dokter 

resulteren in kiken-gachi voor de tegenstrever. 

Overgeven (braken) iedere vorm van overgeven resulteert in kiken-gachi voor de 

tegenstrever. (zie paragraaf b) Ziekte) 

Als een kamper vrijwillig een kwetsuur veroorzaakt bij de tegenstrever, dan is de straf direct 

hansoku-make onafgezien van andere disciplinaire maatregelen die kunnen getroffen worden 

door de sportdirecteur, de sportcommissie en/of de IJF jury. 

Als een dokter duidelijk ziet, vooral in geval van shime-waza, dat er een ernstig gevaar is 

voor de gezondheid van de kamper waar hij verantwoordelijk voor is, kan hij aan de rand van 

de mat aan de scheidsrechters duidelijk maken om de wedstrijd ogenblikkelijk te stoppen. De 

scheidsrechters moeten al het nodige doen om de dokter te helpen. Zo een interventie 

betekent het verlies van de kamper en wordt daarom enkel in uitzonderlijke omstandigheden 

gedaan. Als een U18 het bewustzijn verliest tijdens shime-waza wordt hij uitgesloten voor de 

rest van de competitie. De officiële team dokter moet een medisch graad hebben en moet zich 

voor de competitie laten registreren. De dokter zal als enige in het aangewezen gebied mogen 

zitten. Hij moet kunnen geïdentificeerd worden bijvoorbeeld door het dragen van een Rode 

Kruis armband of vest. 

Als een dokter geaccrediteerd wordt voor een team, zijn de nationale federaties 

verantwoordelijk voor de acties van hun dokter. De dokters moeten op de hoogte zijn van alle 

aanpassingen en interpretaties van het reglement. 

Als een gewonde kamper langdurige medische behandeling nodig heeft op de tatami, moet de 

scheidsrechter de niet-geblesseerde kamper als winnaar aanduiden. Deze kamper verlaat dan 

het wedstrijdoppervlak. 
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De scheidsrechter blijft op de tatami om de behandeling of noodprocedures te observeren. De 

scheidsrechter blijft op de tatami totdat de gekwetste kamper veilig van het 

wedstrijdoppervlak is. 

Indien nodig moet het medisch team de gewonde kamper afschermen van het publiek. 

De scheidsrechter verlaat als laatste de tatami. 

Als de behandeling van de gewonde kamper wordt uitgebreid naar het veiligheidsgebied van 

een naburig wedstrijdgebied, zet de sportdirecteur alle wedstrijden op betrokken 

wedstrijdoppervlakken stop tot het veilig is om de kampen verder te zetten. (op VJF niveau 

de verantwoordelijke SR) 

Artikel 21- Situaties die niet door het reglement gedekt zijn 

Als er zich een situatie voordoet die niet in het reglement voorzien is, wordt na consultatie 

van de IJF scheidsrechterscommissie, IJF jury en/of de IJF supervisors een besluit genomen 

in de geest van het judo. 

Op VJF niveau de scheidsrechterscommissie, verantwoordelijk SR en/of wedstrijdorganisatie. 
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