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1. Algemeen 
1.1 De Callant Cup is een organisatie van de JV. Alle correspondentie verloopt via het 

secretariaat. 
Sinds 2014 is de benaming van de Regionale Interclubkampioenschappen, kortweg Interclub, 
omgedoopt tot de Callant Cup Interclubkampioenschappen, kortweg de Callant Cup. Dit jaar 

wordt dit Callant Cup – special edition genoemd. 
1.2 De organiserende club staat in voor een ordelijke organisatie tijdens de wedstrijddagen. 

1.3 Een Official en tijdopnemer staat in voor het sportieve verloop van de wedstrijddagen binnen 
zijn reeks. Binnen dit kader zijn zij in zijn functie bevoegd om de nodige beslissingen te 
nemen. Deze official en tijdopnemer worden tijdig aangevraagd via 
sam.depelseneer@judovlaanderen.be. De onkostennota mag opgestuurd worden naar 
Nadia.DeBaer@judovlaanderen.be. 

1.4 De organiserende club vraagt tijdig een scorebord, en de Callant Cup reclamebanners aan. 

1.5 Graag ontvangen we van jullie een filmopname die we achteraf dan kunnen compileren met de 
mooiste acties van dit treffen. Deze beelden worden graag gebruikt en verspreid worden door JV. 
We vinden het belangrijk dat onze club en onze sponsor in beeld komt. 

1.6 De officiële score wordt door de thuisploeg doorgestuurd op een officieel papier voorzien door Judo 
Vlaanderen en ondertekend door beide clubverantwoordelijken. 

1.7 Gemaakte shiai punten volgens het nieuwe systeem worden eveneens op dit blad genoteerd door de 

clubverantwoordelijken, official of tijdopnemer. 
1.8 Er is rond de wedstrijdzone (7x7m) een veiligheidszone van minstens 2m. De wedstrijdzone mag 

ook (6x6m) bedragen. 

1.9 De clubverantwoordelijke is iemand uit het bestuur van de club. (voorzitter, secretaris of 
penningmeester)  

1.10 Graag ontvangen wij van elke club een groepsfoto en het logo van jullie club. 
1.11 De clubverantwoordelijke staat in voor: 

1.11.1 het invullen van het controleblad voor de weging met de aanwezige op te stellen 

ploegleden (in volgorde per gewicht). 
1.11.2 het tijdig aanmelden van de volledige ploeg op de weging. 

1.11.3 het overhandigen van de gesloten ploegopstellingskaarten aan de official. Na afgifte 
kunnen geen wijzigingen meer worden aanvaard. 

1.11.4 het bewaren van de orde en discipline van zijn ploeg. 

1.12 Bij inschrijving verklaart de club zich akkoord met het vigerend Callant Cup reglement, waarvan 

zij een kopie heeft ontvangen. 

2. Inschrijvingsmodaliteiten 
2.1. Enkel clubs en clubverantwoordelijke aangesloten bij de JV, kunnen deelnemen. 

2.2. Eenzelfde club kan drie heren- en twee damesploegen inschrijven. Deze ploegen kunnen 
nooit binnen eenzelfde afdeling worden ingedeeld. Wanneer eenzelfde club drie heren- en/of 
twee damesploegen inschrijft, dient de laagst genoteerde heren- en/ of damesploeg uit 
eigen judoka’s te bestaan. 

2.3. Inschrijvingen zijn geldig indien tijdig aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

2.3.1. Inschrijven via het inschrijvingssysteem ten laatste op 30 september 2020. 

2.3.2. Voldoen aan het inschrijvingsrecht conform het vigerend financieel handboek ten laatste 
op 30 september 2020. 

2.3.3. De nodige documenten (ploeglijsten, uitleenakkoorden, arbeidsovereenkomsten van 
buitenlandse judoka’s cf. 5.6) tijdig per mail overmaken aan het JV secretariaat: Dit ten 
laatste 14 dagen nadat de nieuwe datum is gecommuniceerd. Dit is afhankelijk van de 

coronamaatregelen. Nadien zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. Ploeglijsten worden 
enkel aanvaard indien zij in de hiertoe aangereikte format tijdig worden overgemaakt aan 
het JV secretariaat. 

2.3.4. Indien het secretariaat problemen vaststelt i.v.m. de inschrijving zal de club 

geïnformeerd worden. 
2.3.5. Een ploeg die zich terugtrekt na afspraak kan dit eenmalig doen onder bepaalde 

voorwaarden. Dit kan als 2 leden van de ploeg symptomen van corona vertonen of in 

samenspraak met JV.  Dit dient ook op voorhand besproken worden met de andere ploeg. 
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3. Afdelingen en reeksen 
3.1. De afdeling bepaalt het competitieniveau waarin de deelnemende clubs zijn onderverdeeld. Dit 

gebeurt op basis van het eindklassement van het afgelopen seizoen en de clubs die willen 

deelnemen aan de veranderde vorm van de Callant Cup. 

3.2. Een afdeling kan ingedeeld worden in meerdere reeksen (A, B, C, D). 

Een reeks van een afdeling bestaat uit minimum 3 en maximum 5 ploegen. Bij forfaits kan 

een reeks uitzonderlijk aanvangen met minder dan 3 ploegen. De laagste afdeling, de 
bevordering, bestaat uit minimum 2 ploegen en maximum 7 ploegen. 

3.3. Bij onvolledige reeksen in voorgaand seizoen of indien één of meerdere ploegen uit de 
competitie van afgelopen seizoen niet meer inschrijven dan worden de vrije plaatsen opgevuld 

met de hoogst geklasseerde ploegen uit de top 3 van elke reeks uit de lagere afdeling. Op basis 
van het eindklassement van afgelopen seizoen wordt aan elke ploeg een opvolgnummer 
toegekend als volgt: 

- plaats in het eindklassement 
- aantal wedstrijdpunten 

- aantal individuele overwinningen IO 
- aantal technische punten (TP) 

- negatieve punten (IO en TP tegen) 

De volgens volgnummer aangeduide ploegen kunnen de promotie NIET weigeren. Indien een 
ploeg de promotie weigert, wordt aan de betreffende ploeg een officieel forfait met de 
bijhorende gevolgen toegekend (cf. 9.2.). 

3.4. Clubs die voor het eerst inschrijven (ook zij die na minstens één jaar afwezigheid opnieuw 
inschrijven) dienen in te schrijven in de laagste afdeling. 

4. Ploeg 
4.1. De ploeglijst bevat alle judoka’s die opgesteld kunnen worden tijdens de verschillende 

wedstrijddagen. De ploeglijst omvat maximum 12 judoka’s in de heren afdelingen en 10 judoka’s 
in de dames afdelingen. 

4.2. Eenzelfde judoka kan tijdens de competitie slechts op één ploeglijst staan. Deze ploeglijst geldt 

voor de gehele Callant Cup 

4.3. Judoka’s kunnen in hun ploeg worden opgesteld, indien zij aangesloten zijn bij de deelnemende 
club. 

4.4. JV Judoka’s die geen lid zijn van de deelnemende club, kunnen tijdens de Callant Cup op 
uitleenbasis worden opgesteld via een onderling akkoord tussen de betrokken clubs, zijnde de 

deelnemende club en de JV club waar de judoka is aangesloten. 

4.5. In een ploeg kunnen maximaal 2 judoka’s aantreden die niet gedomicilieerd zijn in België in alle 
afdelingen waar een ploegopstelling van 5 of 6 judoka’s telt. . De ploeglijst met alle judoka’s die 
opgesteld kunnen worden (cf.4.1.) mag dus meerdere judoka’s bevatten met domicilie buiten 
België echter dient bij opstelling per confrontatie met gestelde maxima rekening gehouden te 
worden. Indien de official vaststelt dat het maximum overschreden is, dient de 
ploegverantwoordelijke, zonder inzage in de ploegopstelling van de tegenstander, de nodige 

judoka's te schrappen tot aan de voorwaarde voldaan is. De geschrapte judoka’s worden niet 
vervangen. 

4.6. Een ploeg betreedt de mat met maximum 3 judoka’s op uitleenbasis in alle afdelingen waar een 
ploegopstelling van 5 of 6 judoka’s telt. De ploeglijst met alle judoka’s die opgesteld kunnen 
worden (cf.4.1.) mag dus meerdere judoka’s op uitleenbasis bevatten echter dient bij opstelling 
per confrontatie met gestelde maxima rekening gehouden te worden. Indien de official vaststelt 
dat het maximum overschreden is, dient de ploegverantwoordelijke, zonder inzage in de 

ploegopstelling van de tegenstander, de nodige judoka's te schrappen tot aan de voorwaarde 
voldaan is. De geschrapte judoka’s worden niet vervangen.  

4.7. Een akkoord tot uitlening van een judoka dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 
4.7.1. beide clubs zijn aangesloten bij de JV. 
4.7.2. bevat een duidelijke vermelding van beide clubs en de betreffende judoka(‘s). 
4.7.3. is ondertekend door voorzitter en secretaris van beide clubs en de betreffende judoka(‘s). 
4.7.4. op een uitleenformulier van JV. 

4.8. De deelnemende judoka’s dienen verder te voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

4.8.1. geldig identiteitsbewijs 

4.8.2. geldige vergunning JV gedurende de Callant Cup. 
4.8.3. een medisch attest, niet ouder dan 6 maand, vanaf de leeftijd van 40 jaar 

4.8.4. minimum 15 jaar worden in het lopende kalenderjaar (U18) 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/


 

Judo Vlaanderen VZW - Oudenaardsesteenweg 839 9420 Burst 
BE0421410758 RPR Gent afdeling Dendermonde 
info@judovlaanderen.be - www.judovlaanderen.be                                                         
 

4.7.6 minimum 3de kyu (groene gordel) 

4.7.7 voldoen aan de wettelijke bepalingen (cf. 5.6). 

4.9. Voor verdere informatie in verband met wedstrijdbepalingen kan u op deze link terecht. 
https://www.judovlaanderen.be/wp-content/uploads/2020/10/sportcode_2016_rvb_gg_160510.pdf  

5. De Ploegopstelling 
5.1. Per wedstrijddag dienen de aanwezige judoka’s op het controleblad voor de weging te worden 

ingevuld. 

5.1.1.  Op het controleblad kunnen maximum 3 judoka’s per gewichtsklasse worden 
ingeschreven. 
Bij ploegen van max 5 judoka’s, kunnen 10 judoka’s worden ingeschreven. 
Bij ploegen van max 6 judoka’s kunnen 12 judoka’s worden ingeschreven. 

5.1.2. De judoka’s dienen in oplopende volgorde van gewicht te worden ingevuld en gewogen. 

5.1.3.  Op het controleblad kunnen enkel deelnemers voorkomen die op de ploeglijst 

geaccrediteerd werden door de JV. 
5.1.4. De weging verloopt zoals voorzien in de sportcode. (Mits 1 kg tolerantie)  

5.2. Uitzonderlijk dient de deelnemende judoka’s  voor deze editie geen EJU/IJF of KBJB-naamembleem 
te dragen. Wanneer dit terug in een event doorgaat zal dit terug verplicht worden. 

5.3. Een volledige ploegopstelling bestaat: 

5.3.1. in alle afdelingen heren uit 6 judoka’s, één binnen elk van de volgende 

gewichtsklassen: -60, -66, -73, -81, -90 en +90kg. 
5.3.2. in alle afdelingen dames uit 5 judoka’s, één binnen elk van de volgende 
gewichtsklassen: -52, -57, -63, -70 en +70kg. 

5.4. De judoka’s kunnen in een zwaardere gewichtsklasse worden opgesteld, rekening houdend met 

volgende beperkingen: 
U18: maximum 1 gewichtsklasse hoger 
U21/+21: maximum 2 gewichtsklassen hoger 

5.5. De ploegopstelling bevat de judoka’s die effectief de wedstrijd kampen. Deze mag per wedstrijd 
worden gewijzigd en dient in alle afdelingen heren te bestaan uit minimum 4 judoka’s. In alle 
afdelingen dames dient de ploegopstelling minimum te bestaan uit 3 judoka’s. 

5.6. Buitenlandse judoka’s die als werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst deelnemen 
aan de Callant Cup, dienen de nodige bewijsstukken te kunnen voorleggen die aantonen dat zij 
in orde zijn met de sociale wetgeving (RSZ nummer) en de arbeidsverzekering. 

5.7. Een judoka die een rechtstreekse hansoku make wegens wangedrag of verboden handeling 
wordt toegekend, kan niet meer worden opgesteld tijdens de lopende wedstrijddag. 

5.8. Een judoka die ingeschreven staat op de ploegopstellingskaart en die weigert aan de 
wedstrijd te beginnen, kan die dag niet meer worden opgesteld. 

5.9. De 2 clubs spreken af om duidelijk herkenbaar te zijn. De volledige ploeg dient in dezelfde kleur(en) 
aan te treden. Een rode of witte gordel is het minimum bij ontbreken van 2 duidelijk te onderscheiden 
kleuren van judogi’s. Gelieve dit op voorhand met elkaar te bespreken. 

6. Wedstrijden en klassement 
6.1. De competitie verloopt over verschillende wedstrijddagen (maximaal 4). 
6.2. De volgorde van de ontmoetingen verdeeld over de wedstrijddagen wordt door JV bepaald. 

6.3. Elke ploeg ontmoet éénmaal alle andere ploegen binnen zijn reeks. Deze ploegen kampen op dit moment 

tweemaal. De kampen verlopen conform het IJF-wedstrijdreglement. 

6.4. Coaches dienen de afgegeven ploegkaarten vijf minuten voor aanvang van elke wedstrijd 
aan de wedstrijdtafel waar de ploeg zal verschijnen te ondertekenen. Hiermee bevestigt de 
ploegcoach dat de ploeg in deze samenstelling en volgorde, conform het reglement van de 
Callant Cup, aan de wedstrijd deelneemt en op de mat zal verschijnen. Bij ingebrekestelling 
hiertegen, verliest de in gebreke zijnde judoka zijn kamp met een forfaitscore, nl. 0-10. 

6.5. De kampers komen individueel tegen elkaar uit, in de gewichtsklasse waar zij ingeschreven 

staan. De gewichtsklasse die de wedstrijd mag openen wordt bepaald door de official ter 
plaatse. In oplopende volgorde van de gewichtsklassen worden de resterende wedstrijden 
afgewerkt (vb.-73 kg start, gevolgd door -81, -90, +90, -60, -66). 

6.6. De Volgorde waarin de kampen plaatsvinden zal bepaald worden door JV.  
6.7. De interclub zal pas van start gaan wanneer elke ploeg een maand heeft kunnen trainen. 

Specifieke startdatum kan momenteel niet worden meegegeven door veranderende 
coronamaatregelen. 

6.8. De eerste twee wedstrijden op de poulebladen zullen doorgaan van week 1 tot en met week 3. 
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De derde en vierde wedstrijd zal doorgaan van week 4 tot en met week 6. 
De vijfde en zes wedstrijd zal doorgaan van week 7 tot en met week 9. 

De zevende en achtste wedstrijd zal doorgaan van week 10 tot en met week 12 
De negende en tiende wedstrijd zal doorgaan van week 13 tot en met week 15. 

6.9. De wedstrijdmomenten vinden plaats met 14 dagen tussen. Dit om judoka’s met mogelijks 

symptomen te kunnen opmerken. 

6.10. Op weekdagen kan je ten vroegste de wedstrijd laten starten om 19.00 uur. In het 

weekend ten laatste om 21.00 uur 

6.11. Aan elke individuele overwinning worden technische punten (TP) toegekend: 
– Een overwinning met ippon = 10 TP 

– Een overwinning met waza-ari = 3 TP 

– Een overwinning op basis van een hansoku-make = 10 TP 
– Golden Score is van toepassing, TP evenredig met de gemaakte score 

6.12. De ploeg die het meest aantal individuele overwinningen (IO) behaalt, wint de confrontatie. 
Indien gelijk, beslist de som van de TP. De verdeling van de wedstrijdpunten (WP) is als volgt: 

- 2 WP voor de gewonnen match. 

- 0 WP voor de verliezende ploeg. 
- 1 WP voor een gewonnen lijn bij de verliezende ploeg. 

6.13. Een klassement wordt opgemaakt op basis van de volgende criteria: 

 Positief: - som van de behaalde WP 

- som van de behaalde IO 

- som van de behaald TP 

Negatief:- som van de individuele nederlagen 

- som van de TP tegen 

Indien bovenstaande punten geen winnaar bepalen, dan is de onderlinge confrontatie 
beslissend. In geval dat de onderlinge confrontatie onbeslist eindigt (hiki wake) en indien een 
winnaar moet worden aangeduid in het kader van een podiumplaats, promotie of degradatie, 

dan worden drie gewichtsklassen uitgeloot om na drie beslissende kampen een winnaar aan te 

duiden. Indien na 2 kampen de uitslag duidelijk is, wordt de derde kamp niet gevochten. 

7. Titels, prijzen en selecties 
7.1. De titel “Interclubkampioen” wordt toegekend aan de als eerste geklasseerde ploeg in het 

eindklassement van 1ste afdeling. 

7.2. Overeenkomstig worden voor heren- en damesploegen een aandenken voorzien. 

 

8. Forfait 
8.1. De toekenning van een forfait betekent het verlies van alle confrontaties dus een score van 6-0 

(60-0) in alle afdelingen heren en een score van 5-0 (50-0) in alle afdelingen dames. Alle 
behaalde punten worden nietig verklaard, het klassement wordt aangepast en de punten worden 
aan de resterende ploegen toegekend op de dag dat de confrontatie gepland staat. 

8.2. Een officieel forfait wordt toegekend bij terugtrekking uit de competitie na indienen van 
inschrijvingsformulier, bij afwezigheid of in het kader van een sanctie. 

8.3. De afwezigheid van een ploeg wordt door de reeksverantwoordelijke vastgesteld in volgende 
gevallen: 

-aanmelden na het afsluiten van de weging 

-minder dan drie kampers kunnen opstellen in alle afdelingen dames. 
-minder dan vier kampers kunnen opstellen in alle afdelingen heren. 

8.4. De weging kan in geen geval verplaatst worden. Beide ploegen spreken hun weegmoment 
af. Men mag maximaal 1 kwartier later zijn dan dit afgesproken uur . De ploeg is zelf 

verantwoordelijk indien zij laattijdig arriveren. Overmacht kan NIET ingeroepen worden. 
8.5. Bij elke onregelmatigheid die het sportieve verloop van de wedstrijden en/of de algemene 

orde verstoren, kan de official een schorsing opleggen aan de desbetreffende ploeg voor de 
wedstrijddag. Indien nodig zal een forfait worden uitgesproken ten aanzien van de 
desbetreffende ploeg. 

8.6. Een coach die zich misdraagt, kan door de official geweigerd worden in de dojo om verder als 
coach te fungeren. De coach kan die dag niet meer optreden in zijn functie binnen de dojo. 

8.6.1. Wanneer de coach zich tijdens een wedstrijddag geheel incorrect gedraagt tegen eender 
welke partij, heeft JV het recht de persoonlijke coachkaart in te trekken en deze over te 
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maken aan het JV-secretariaat met een verslaggeving van de gebeurde feiten. De 
verslaggeving dient ondertekend te zijn door minstens 2 getuigen (met vermelding van 

naam, voornaam en contactgegevens). 
8.7. Een judoka die zich misdraagt kan door de official geschorst worden voor verdere deelname 

tijdens de wedstrijddag. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de judoka geschorst 
worden voor de volledig Callant Cup. Via bijgevoegde link kan je bij ons terecht met uw klacht 
of melding.  https://www.judovlaanderen.be/gezond-ethisch-sporten/melding-of-klacht/  

8.8. Bij vaststelling van fraude of onregelmatigheden, rapporteert de official dit aan JV. 
8.8.1. De desbetreffende official heeft de bevoegdheid om in te grijpen 

d.m.v. het toekennen van een declassering, individueel forfait of forfait per ploeg. 

 
 

Het bestuursorgaan behoudt zich het recht genomen sancties te bekrachtigen of te herroepen, nodige sancties 
op te leggen of een dossier te overhandigen aan de tuchtcommissie 
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