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INTRODUCTIE 
 

Beste katavrienden en -liefhebbers, 

 

Judo kata staat al de nodige jaren op de wedstrijdkalender van de Judo Bond Nederland. De 

laatste jaren worden de vruchten geplukt van bijna twee decennia trainen en wedstrijden 

draaien, nationaal en internationaal. Dit resulteert steeds vaker in Nederlandse koppels op het 

ereschavot bij Europese en Wereldkampioenschappen Kata, met diverse titels en zilveren en 

bronzen medailles bij het EK en zelfs twee Wereldtitels voor Nederlandse koppels. Prachtige 

resultaten door keihard werken van de Katakoppels. 

Deze resultaten vragen natuurlijk om een steeds professioneler wordend corps katajudges en 

zeker ook professionelere voorbereiding en organisatie van het Nederlands Kampioenschap 

Kata, georganiseerd door de Nationale Wedstrijd Kata Commissie Judo van de Judo Bond 

Nederland. Eén van de dingen die daarbij kunnen helpen is het opstellen van de 

Wedstrijdrichtlijnen en -informatie, zodat de katakoppels, coaches, trainers, judges en iedereen 

die in wedstrijdkata geïnteresseerd is, weet wat hen te wachten staat op het volgend Nederlands 

Kampioenschap Judo Kata. 

De Nationale Wedstrijd Kata Commissie Judo wil iedereen prachtige wedstrijden toewensen 

en natuurlijk de koppels veel succes wensen bij hun strijd voor de titel Nederlands Kampioen 

Kata. 

 

De Nationale Wedstrijd Kata Commissie Judo 

 

 
 

 Johan Slof, voorzitter 

 Yoeri Fransen, secretaris 

 Trudie Michielsen, wedstrijdzaken 

 Olaf van Geel, katajudgezaken 

 Ray Stofberg, communicatie en contact districtwedstrijdkata commissies  
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TECHNISCHE INFORMATIE 

 
PLAATS EN DATUM 
Het Nederlands Kampioenschap Judo Kata wordt gehouden op 2 april 2023 in  

Sporthal De Limiet 

Buytenparklaan 6 

Zoetermeer 

 

DEELNEMERS 
Deelnemers, zowel tori als uke, moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en lid zijn van de 

Judo Bond Nederland.  

Een deelnemer mag zich maximaal twee maal en wel voor verschillende kata inschrijven. 

Voor de samenstelling van een koppel gelden geen beperkingen met betrekking tot geslacht. 

 

INSCHRIJVING EN BETALING DEELNAMEGELDEN 
Inschrijven voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap Kata 2023 moet via het volledig 

invullen van het aanmeldformulier op https://www.jbn.nl/jbn/evenementen/nk-kata/ vóór 20 

maart 2023. Bij inschrijving dient ook het deelnamebedrag per koppel per kata of per Judo 

Showteam betaald te worden conform onderstaande tabel. Incompleet ingevuld 

aanmeldformulier of aanmeldingen na 19 maart 2023 kunnen niet geaccepteerd worden.  

 

 

CATEGORIE DEELNAMEBEDRAG 

Senioren €25,= 

Junioren €25,= 

Judo Show €20,= 

A-judoka €20,= 

 

LOTING STARTVOLGORDE 
De loting voor de startvolgorde wordt uitgevoerd na sluiting inschrijving, onder leiding van de 

portefeuillehouder wedstrijdzaken van de NWKCJ. De loting voor de startvolgorde in de finales 

wordt na de voorrondes uitgevoerd onder leiding van de portefeuillehouder wedstrijdzaken van 

de NWKCJ. 

 

KATA, CATEGORIEËN, LEEFTIJDEN EN GRADUERINGEN 
In onderstaand overzicht staat voor welke kata en leeftijdscategorieën ingeschreven kan 

worden. 

 

 

KATA GEBOORTEJAREN GRADUERING OPMERKINGEN 

Senioren 

Nage no Kata Geen beperkingen Geen beperkingen Volledig kata 

Katame no Kata Geen beperkingen Geen beperkingen Volledig kata 

Ju no Kata Geen beperkingen Geen beperkingen Volledig kata 

Kime no Kata Geen beperkingen Geen beperkingen Volledig kata 

Kodokan Goshin 

Jutsu 

Geen beperkingen Geen beperkingen Volledig kata 
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Junioren 

Nage no Kata 2000-2007 Minimaal 2e kyu Volledig kata 

Katame no Kata 2000-2007 Minimaal 2e kyu Volledig kata 

Ju no Kata 2000-20007 Minimaal 2e kyu Eerste 2 series 

Nage no Kata 2005 -2009 Minimaal 2e kyu Eerste 3 series 

Katame no Kata 2005-2009 Minimaal 2e kyu Eerste serie 

Judo Show 

Judo Show 2006 en eerder Minimaal 1e kyu  

A-judoka 

Nage no Kata 1A 2007 en eerder Minimaal 2e kyu Eerste 3 series 

Tori en uke A-sporter 

met een verstandelijke 

beperking 

Nage no Kata 1B 2007 en eerder Minimaal 2e kyu Eerste 3 series 

Tori A-sporter met 

een verstandelijke 

beperking, uke 

regulier 

Nage no Kata 2A 2007 en eerder Minimaal 2e kyu Eerste 3 series 

Tori en uke A-sporter 

met een lichamelijke 

beperking 

Nage no Kata 2B 2007 en eerder Minimaal 2e kyu Eerste 3 series 

Tori A-sporter met 

een lichamelijke 

beperking, uke 

regulier 

 

De leeftijd van tori bepaalt de leeftijdsgroep van het koppel. 

 

WEDSTRIJDSYSTEEM 

Senioren en Junioren 
De wedstrijden zijn verdeeld in voorronden en finales. Elk koppel dient zijn kata in de 

voorronde uit voeren. De vier koppels met de hoogste scores gaan door naar de finale. Als er 

minder dan vier koppels voor een kata ingeschreven zijn gaan alle koppels door naar de finale. 

De startvolgorde in zowel de voorronde als de finale wordt door loting bepaald. 

Het koppel met de hoogste score in de finale ontvangt de gouden medaille en mag zich 

Nederlands Kampioen Kata 2023 in zijn categorie noemen, het koppel met de tweede hoogste 

score ontvangt de zilveren medaille en het koppel met de derde hoogste score de bronzen 

medaille. 

 

Judo Show 
De Judo Show is een technische demonstratie waarin trainings- en gevechtssituaties uit het judo 

worden uitgebeeld. De demonstratie moet uitgevoerd worden met respect voor de judowaarden 

en judogeest. De wedstrijden vinden direct in de finaleronde plaats. De startvolgorde wordt 

door loting bepaald. 

• Een team bestaat uit 2 tot 6 personen 

• Een demonstratie duurt 2 tot 3 minuten 

• Elk team presenteert zich één maal (geen voorrondes, directe finale) 
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• De demonstratie kan ondersteund worden door muziek of geluid. De muziek moet bij 

aanmelden op de wedstrijddag als mp3-bestand ingeleverd worden 

• Toegestane uitrusting is imitatie van traditionele wapens van Japanse origine of een 

pistool zoals gebruikt bij de wedstrijdkataAndere accessoires zijn niet toegestaan 

• De Judo Show wordt uitgevoerd in een witte gi conform de kledingeisen voor de 

katawedstrijden 

• Fragmenten van de demonstratie in slow motion zijn toegestaan  

• De demonstratie wordt beoordeeld op de volgende criteria: 

o Effectiviteit en precisie 

o Moeilijkheidsgraad 

o Variëteit van technieken 

o Choreografie 

o Originaliteit 

o Traditie en judogeest  

De scores voor de 6 onderdelen worden opgeteld tot de eindscore. Het team met de hoogste 

score ontvangt de gouden medaille en mag zich Nederlands Kampioen Judo Show 2023 

noemen, het team met de tweede hoogste score ontvangt de zilveren medaille en het team met 

de derde hoogste score de bronzen medaille. 

 

A-judoka 
De wedstrijden vinden direct in de finaleronde plaats. De startvolgorde wordt door loting 

bepaald.  

Aanvullende wedstrijdbepalingen voor de A-judoka: 

1. Protheses zijn niet toegestaan 

2. De judoka moeten in staat zijn het kata in staande positie uit te voeren 

3. Enige ondersteuningof begeleiding van de judoka is toegestaan bij bijvoorbeeld het 

betreden en verlaten van de tatami. Dit kan door judo-partner, coach of Kata-

commissaris en moet bij inschrijving met schriftelijk verzoek aangevraagd worden via 

mail naar kata@jbn.nl 

4. Als de judges door enige oorzaak de techniek niet kunnen beoordelen, zal de score 

gereduceerd worden tot 1 punt. 

Het koppel met de hoogste score ontvangt de gouden medaille en mag zich kampioen Special 

Needs Kata Cup 2023 in zijn categorie noemen, het koppel met de tweede hoogste score 

ontvangt de zilveren medaille en het koppel met de derde hoogste score de bronzen medaille. 

 

AANMELDEN OP DE WEDSTRIJDDAG 
De deelnemers moeten zich op de wedstrijddag melden bij de wedstrijdleiding per koppel of 

team. Bij de wedstrijdleiding moet een Nederlands identiteitsbewijs getoond worden en de 

lidmaatschapskaart van de Judo Bond Nederland.  

 

JUDOGI EN HYGIËNE 
De volgende regels gelden voor de judogi: 

• De wedstrijden worden gehouden in witte judogi en zwarte obi voor dangraadhouders 

of obi in de kleur van de kyugraad voor kyugraadhouders. 

• Het is niet verplicht om een IJF-goedgekeurde judogi en obi te dragen. De jas en broek 

dienen van hetzelfde merk te zijn, de obi mag van een afwijkend merk zijn.  

• Het rug embleem is niet verplicht.  

• Reclame op de judogi moet in overeenstemming zijn met de IJF-richtlijnen (zie IJF SOR 

Appendix C, gedetailleerde informatie is te vinden op http://www.eju.net/statutes). 

mailto:kata@jbn.nl
http://www.eju.net/statutes
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• Het nationale embleem, de Nederlandse vlag, mag gedragen worden op de linker 

voorkant van de judojas met een maximale afmeting van 100 vierkante centimeter. 

Er is geen controle vooraf op correctheid van de judogi. Als een judoka zich incorrect 

presenteert bij de wedstrijd, zullen de judges hiervoor punten in mindering brengen bij de score 

voor het groeten. 

Met betrekking tot hygiëne gelden de volgende regels: 

• De judogi moet schoon, droog en zonder onaangename geur zijn 

• Nagels van handen en voeten moeten kortgeknipt zijn 

• De persoonlijke hygiëne van de deelnemers moet van hoge kwaliteit zijn 

• Lang haar moet (op)gebonden zijn met een elastieken band 

• Bril en sieraden mogen niet gedragen worden 

• Make up is niet toegestaan 

• Eventuele rug emblemen moeten aan de IJF-eisen voldoen en op de juiste manier 

bevestigd zijn 

 

WEDSTRIJDRUIMTE 
De wedstrijd mat heeft een afmeting van 8 x 8 of 10 x 10 meter. Tussen twee belendende 

wedstrijdruimtes is een veiligheidsstrook van tenminste 1 meter. Een strook gekleurde tape van 

ongeveer 5 centimeter breed en 50 centimeter lang is vastgeplakt in het midden van de mat en 

6 meter van elkaar om het middelpunt en de startpositie aan te geven. 

 

Tijdens de NK 2023 heeft de wedstrijdmat een afmeting van 8 x 8 

 
 

 

BLESSURE, ZIEKTE EN ONGELUK 
Als tori of uke niet in staat is om door te gaan ten gevolge van blessure, ziekte of ongeluk 

gedurende het uitvoeren van het kata, wordt het koppel beschouwd uit de competitie te zijn. In 

het geval van een kleine blessure zoals een bloedend wondje, gebroken nagel of probleem met 

contactlenzen, kan conform de beslissing van de judges de uitvoering van het kata gestopt 

worden en kan de deelnemer buiten de wedstrijdruimte eventueel door een dokter behandeld 

worden. De competitie zal doorgaan met het volgende koppel. Het koppel met de kleine  

blessure mag na het laatste koppel in hun categorie het complete kata opnieuw demonstreren. 

Als er opnieuw een kleine blessure optreedt tijdens de tweede uitvoering, wordt het koppel uit 

de competitie gehaald. Als een kleine blessure gebeurd na een forgotten technique of major 

mistake, wordt het koppel uit competitie gehaald. 

6 m 

1 m 

1 m 
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BEOORDELING 

 
ALGEMEEN 
De kata worden beoordeeld door 5 door de JBN gekwalificeerde judges per tatami, conform de 

IJF Kata “Criteria for Kata Evaluation” met referentie naar het officiële Kodokan Textbook.  

Indien slechts een deel van het kata wordt uitgevoerd, zoals bij de junioren, dient zowel de 

openings- als sluitingsceremonie uitgevoerd en beoordeeld te worden conform de richtlijnen en 

omschrijving in bovengenoemde bronnen. 

Om 9.30 uur op de wedstrijddag zal de judgemeeting plaats vinden. 

Een judge kan niet deelnemer aan de wedstrijden zijn. 

 

PUNTENTELLING 
De scores en puntentelling worden conform IJF-regels uitgevoerd.  

Als de eindscore van twee koppels gelijk is, worden de volgende regels toegepast om het beste 

koppel te bepalen: 

Totaal aantal big mistakes, het koppel met de minste big mistakes wint 

Als dat gelijk is wordt gekeken naar medium mistakes, het koppel met de minste medium 

mistakes wint 

Als dat ook gelijk is wordt gekeken naar small mistakes, het koppel met de minste small 

mistakes wint 

Als het nog steeds gelijk is, wordt er gekeken naar het gemiddelde van het hele kata met twee 

decimalen. Het koppel met het hoogste gemiddelde wint 

Als tenslotte ook dit gelijk is, beslist de Nationale Wedstrid Kata Commissie Judo over de 

uitslag 

 

TEN SLOTTE 

 
DAGPROGTAMMA EN -INDELING 
De dagindeling en het dagprogramma hangt af van het totaal aantal inschrijvingen en 

deelnemers per categorie. Daardoor kan er nu nog niets gedeeld worden over het dagprogramma 

en -indeling. Op de wedstrijddag zal de organisatie in de wedstrijdhal het programma en de 

wedstrijdvolgorde kenbaar maken. 

 

NATIONALE WEDSTRIJD KATA RANKING 
De resultaten van het NK Kata tellen mee in de Nationale Wedstrijd Kata Ranking ten behoeve 

van selectie voor uitzending naar Europees en Wereldkampioenschap Kata (zie ook de 

handleiding hierover). 

 

SITUATIES DIE NIET IN DEZE RICHTLIJN GENOEMD ZIJN 
Als er zich iets voordoet dat niet door de wedstrijdrichtlijnen en -informatie gedekt wordt, zal 

de Nationale Wedstrijd Kata Commissie Judo een beslissing nemen naar redelijkheid en 

billijkheid. 
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VRAGEN, OPMERKINGEN EN OMISSIES 
Met deze wedstrijdrichtlijnen proberen wij informatie te geven aan deelnemers, coaches, 

begeleiders, toeschouwers en alle geïnteresseerden in kata wedstrijden. Daar kunnen natuurlijk 

zaken ontbreken, onduidelijk zijn of zelfs incorrect. Vragen, opmerkingen, omissie kunt u e-

mailen naar kata@jbn.nl dan kunnen wij dit schrijven verbeteren en een nog beter product voor 

onze kata wedstrijdsport neerzetten. 

 

 

 
 

Impressie van de wedstrijdhal voor het NK Kata 2023. 

mailto:kata@jbn.nl

