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WELKOM

VTS+ Marathon: afsluiter webinars Judo Vlaanderen

Dirk De Maerteleire en Eric Veulemans



Micro uit

Camera uit

Vragen? Handje opsteken.

Problemen? Handje opsteken.

Werkt je chat niet? Verlaat even de sessie en meld je weer opnieuw aan.

Beeldmateriaal => You tube link in chat

Attest: VOTAS

AFSPRAKEN



KODOKAN GOSHIN-JUTSU

opleiding Kata-Judges & SDS Jury



Inleiding

De zones

De Kata-Judges

De scorekaart

Aandachtspunten per techniek

Oefeningen (video-cases)

INHOUD



INLEIDING



° 1956 i.s.m. Aikido gevechtskunst

Wisselen van plaats, verplaatsingen vrijer doch glijdend

Tegenstander neutraliseren, niet uitschakelen

Slag, stoot of trap: Kiai en zo dicht mogelijk bij het doel

Reactie op de aanval: snel maar gecontroleerd

Wapens (hout of kunststof): tanto, bo (100cm, ø2.5 diameter) en kenju

2 reeksen: Toshu-no-bu (zonder wapens) en Buki-no-bu (met wapens) 

Ongeveer 11 min



ZONES



Kata-zone

Veiligheidzone

Vrije zone

Judges & organisatie-zone

Toeschouwerszone



KATA-ZONE

Blauwe zone: oppervlakte waarin het Kata wordt uitgevoerd.
10m op10m of 8m op 8m.



KATA-ZONE, merkpunten

In het centrum, links en rechts aan de binnenzijde van 6m in een 
opvallende kleur



VEILIGHEIDZONE, merkpunten

Rode veiligheidzone rond de Kata-zone 2m veiligheid 
ook tussen twee aangrenzende Kata-zones 



VRIJE ZONE

Lichtblauwe vrije zone rond de veiligheidzone, 
1m vrij rond heel de Tatami.



JUDGES- & ORGANISATIEZONE

Groene Judges- en organisatiezone,
in deze zone geen atleten, coaches of toeschouwers.



JUDGES tafels

in de groene zone: tafel 1, 3 en 5 rechtover de tape.



TOESCHOUWERSZONE

Grijze toeschouwerszone:
afhankelijk van de tribunes in de sporthal.



KATA-JUDGES



UNIFORM

Marineblauwe vest

Donkergrijze broek

Wit hemd

Kata-Judge das

Zwarte sokken en schoenen



ATTITUDE

Op tijd voor de briefing

Geen alcohol gedurende de wedstrijd

Geen contact met Judoka’s of coaches tijdens de wedstrijd

Niet eten of drinken gedurende een demonstratie, ook 
geen kauwgom



Voorstelling van de Judges

Voor de start van de Kata-competitie, 
op één lijn, aangezicht naar de toeschouwers.

Verantwoordelijke geeft de Rei.
Idem op het einde van de competitie.



Start aan een Tatami

Aan de tafels, aangezicht naar de Tatami, Rei (head judge). 
De judges nemen plaats aan hun tafel (langs links).

Zelfde actie voor onderbreking en op het einde
Atleten links en rechts achteraan de Tatami.

Start: head-judge staat recht en spreidt de armen.



Judge wissel

1m50 achter de stoel.
Aangezicht naar mekaar, Rei.

Van plaats wisselen langs links.
Plaats nemen op de stoel langs links.



Medaille uitreiking

Medailles podium: draai naar het podium. 
Volkslied: draai naar de vlaggen.

Debriefing ter plaatse.



Judges hall info
LUNCH

COFFEE

F
L

A
G

FIRST AID

P
O

D
IU

M

TOILET

WARMING UP

SHUTTLE BUS

Shuttle bus: start hotel: 00:00    Terug: na de debriefing 
Start wedstrijd: 00:00. Break: 00:00.  

Finales, medailles en debriefing: 00:00.



SCORE-KAART



Naam en Land

Controleer uw nummer, naam, voornaam en natie
bovenaan de kaart



Nummer, naam en natie Team

Controleer nummer van het paar ( van 1 tot xx ),                                 
naam en natie (onder uw naam)



Plaats enkel kruisjes!

Score per techniek















Na evaluatie van de techniek kan de Judge nog een
correctie geven: ‘+’ of ‘-’ of ‘niets’ 

Score per techniek













-

+



Wijziging van score













Zwarte cirkel over het foute kruis, paraaf 
naast de cirkel, correcte kruis op de juiste 

plaats.





PUNTENSYSTEEM



Waarnemen volgens IJF regels.  

Voorbereiding. Beweging naar het begin. Startpositie, afstand.

Actie en reactie.

Resultaat en loslaten.

Start:
Wanneer Tori de vorige techniek loslaat.

Einde:
Wanneer Tori de techniek loslaat.

Hoe punten geven



Forgotten

Big

Medium

Small

Correction Value

De fouten



Score = 0 + totale eindscore :2

(meer dan één techniek vergeten: score voor die techniek ook 0, eindscore 
niet opnieuw halveren)

Weggelaten techniek

Omgekeerde startpositie

Tori of Uke verandert de volgorde van de technieken

Tori of Uke doet niet de juiste reactie na Uke’s of Tori’s aanval

Iets verliezen dat geen deel uitmaakt van Judogi, bescherming of wapens

Forgotten

Maximum one



Uitvoering van het principe is onjuist (5 punten aftrekken)

Techniekuitvoering na een omgekeerde startpositie

Slechte uitvoering of verkeerde techniek

Het raken van Tori of Uke tijdens aanval, met letsel tot gevolg

Verlies van controle, Obi of wapen, in de techniek

Big mistake

Maximum one



Eén of meer elementen van het principe niet op de juiste manier 
toegepast (3 punten aftrekken)

De groet, uniform, in de Opening- en Closing ceremony

Tori bepaalt de startpositie, Uke de afstand, ong. 4 meter (gemiste yukiai)

Raken van Tori of Uke tijdens de aanval, zonder letsel

Bescherming verliezen tijdens de uitvoering, in de techniek

Snelheid en vloeiend, effectief en realistisch, in de techniek

Richting van uitvoering en val

Principe niet op de juiste manier, Kiai afwezig, als Uke niet opgeeft, 
wapengebruik, in de techniek 

Verplaatsingspatroon, houdingen en verplaatsen

Medium mistake

Maximum one



Imperfectie bij de toepassing van de techniek (1 punt aftrekken)

Onvolmaaktheid

Houdingen en verplaatsingen

Opgave, geen twee tikken

Kiai, indien overbodig

Tijdens het uitvoeren van een armklem kijkt Tori vooruit

Small mistake

Maximum two 



Bij elke techniek kan je de score verhogen of verlagen met 0,5 punt

+ of – of niets noteren

Correction evaluation



Wanneer Tori/Uke niet in staat is om door te gaan vanwege letsel, ziekte 
of ongeval tijdens de uitvoering van het Kata = uitsluiting koppel.

Lichte verwondingen (bloedige wond, gebroken nagel, contactlenzen, … 
), volgens beslissing van de Kata-judges: stopzetting, bijstand arts buiten 
Tatami. Hervatting wedstrijd en koppel herneemt als laatste de volledige 
Kata. 

In geval van nieuwe lichte blessure bij dezelfde atleet tijdens de tweede 
uitvoering =  uitsluiting koppel. 

In geval dat dit gebeurt na een forgotten mistake = onmiddellijke 
uitsluiting koppel.

Letsel, ziekte, ongeval



Onvoorziene situaties

SITUATIES DIE NIET ONDER DE REGELS VALLEN

Behandeld door de Kata-commissie

Beslissing wordt meegedeeld aan Kata-judges aan de tafel



AANDACHTSPUNTEN



AANDACHTSPUNTEN



VIDEO-CASES



FULL DEMO OEFENINGEN



BEDANKT VOOR UW AANDACHT


