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Artikel 1. Voorafgaande bepalingen 

1. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden aangepast judo onder auspiciën 

van de Judo Bond Nederland (JBN) en wordt beheerd door de Nationale Scheidsrech-

terscommissie Aangepast Judo (NSCAJ). 

2. Wedstrijden worden beoordeeld volgens het judo wedstrijdreglement van de JBN 

(BondsVademecum hoofdstuk 4.01) met inachtneming van de bepalingen in dit re-

glement. 

3. Alle officiële aanwijzingen, interpretaties, pilots en wijzigingen van de Nationale 

Scheidsrechterscommissie Judo (NSCJ) omtrent het judo wedstrijdreglement en IJF 

Referee Rules worden overgenomen, tenzij anders door de NSCAJ besloten. 

4. Specifieke wedstrijdbepalingen voor wedstrijden onder dit reglement zijn opgenomen 

in de wedstrijdbepalingen aangepast judo (bondsvademecum hoofdstuk 4.07). 

5. In alle gevallen waarin het judo wedstrijdreglement en het wedstrijdreglement aan-

gepast judo niet voorzien, is de NSCAJ bevoegd een beslissing te nemen. 

Artikel 2. Algemeen 

1. Wedstrijden die onder dit reglement vallen dienen te worden geleid door arbiters met 

een geldige JBN AJ-licentie. 

2. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wedstrijden die in tachi-waza starten en wed-

strijden die in ne-waza starten.  

Wedstrijden die in ne-waza starten worden ne-waza wedstrijden genoemd en volgens 

artikel 4 geleid en beoordeeld. 

3. Divisioning vindt plaats zoals beschreven in de wedstrijdbepalingen aangepast judo. 

4. Wedstrijden onder dit reglement kennen geen golden score. De winnaar wordt bij het 

verstrijken van de wedstrijdtijd bepaald door, in aflopende prioriteit: 

 onderscheid in waza-ari;  

 onderscheid in shido;  

 hantei.  

Bij winst door shido en hantei wordt met één punt gewonnen.  

5. In alle gevallen waarbij de scheidsrechter tijdens de wedstrijd van mening is dat de 

veiligheid van één of beide deelnemers in het geding is, zal de scheidsrechter de 

wedstrijd onmiddellijk onderbreken en die maatregelen treffen die hij nodig acht.  

De scheidsrechter heeft het recht hierbij bestraffend op te treden, daarbij de intentie 

van de handeling in acht nemend. 

Artikel 3. Startposities 

In tachi-waza wedstrijden kan op twee verschillende manieren gestart worden: 

1. Op de in het judo gebruikelijke wijze (volgens het judo wedstrijdreglement) 
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2. In het geval dat één of beide judoka slechtziend of blind is/zijn of een beperking heeft 

die het maken van kumi-kata bemoeilijkt, groeten de judoka elkaar op ongeveer vier 

meter afstand.  

De begeleider / coach / scheidsrechter mag hierbij ondersteunen. 

Op aanwijzing van de scheidsrechter lopen de judoka naar het midden van de ge-

vechtsruimte en maken basis kumi-kata (mouw – revers). Zij veranderen hierna niet 

meer van positie en kumi-kata totdat de scheidsrechter hajime aankondigt. 

3. Bij visueel beperkte judoka begeleidt de scheidsrechter de judoka. 

 

In ne-waza wedstrijden kan op verschillende manieren gestart worden, uitgaande van de 

volgende procedure: 

4. De judoka betreden de wedstrijdruimte, waarbij de begeleider, coach of scheidsrech-

ter mogen ondersteunen. De judoka groeten in ne-waza op ongeveer 2 meter van el-

kaar, waarna de scheidsrechter hajime aankondigt.  

Indien één of beide judoka slechtziend of blind is/zijn, of een beperking hebben die 

het maken van kumi-kata bemoeilijkt, starten de judoka met basis kumi-kata (mouw 

– revers). 

5. Indien één of beide judoka geen gebruik kan/kunnen maken van een been als stand-

punt, is dit ook voor de andere judoka niet toegestaan.  

De scheidsrechter stemt dit aan het begin van de wedstrijd af met de tafeljury. 

6. Indien één of beide judoka niet in staat is/zijn om op de knieën te zitten, starten de 

judoka in zittende houding met basis kumi-kata (mouw – revers). Hierbij zit de te-

genstander aan de rechterzijde met de voeten in tegenovergestelde richting. 

7. Indien één of beide judoka niet in staat is/zijn om in zittende houding te starten, 

worden de judoka tegenover elkaar op de buik gelegd, met basis kumi-kata (mouw – 

revers) 

Artikel 4. Ne-Waza wedstrijden 

1. Ne-waza wedstrijden zijn wedstrijden die uitsluitend in ne-waza plaatsvinden, omdat 

één of beide judoka door een beperking niet in staat zijn om een wedstrijd veilig in 

tachi-waza uit te voeren. 

2. Bij opgave voor het toernooi wordt vermeld of de judoka uitsluitend aan ne-waza 

wedstrijden deelneemt. 

3. De scheidsrechter is bevoegd om een wedstrijd die in tachi-waza gestart is, te wijzi-

gen in een ne-waza wedstrijd. De judoka die hier aanleiding tot geeft moet hierna alle 

resterende wedstrijden als ne-waza wedstrijden judoën. 

4. Keer- en kanteltechnieken die tot een landing van uke leiden, leveren een score op 

volgens het judo wedstrijdreglement. Uke hoeft hiervoor niet volledig of gedeeltelijk 

los van de mat te komen. 

5. Uke kan vanuit osae-komi niet scoren. 
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Artikel 5. Verboden handelingen 

In aanvulling op de verboden handelingen zoals vermeld in het judo wedstrijdreglement, 

is eveneens verboden: 

1. Uitvoering van alle vormen van: 

a. Sutemi-waza; 

b. Kansetsu-waza; 

c. Shime-waza; 

d. Sankaku-waza; 

e. Werptechnieken uitgevoerd op één of twee knieën. 

2. Het, na een goed uitgevoerde techniek, op de andere judoka vallen. 

3. Het onder druk zetten van hoofd, nek en hals van de tegenstander. 

 

In tachi-waza:  

4. Het maken van kumi-kata om het hoofd of in de nek van de tegenstander. Bij pak-

king over de schouder of sleutelbeen mag de hand niet verder dan de middellijn van 

de rug geplaatst worden. 

 

In ne-waza:  

5. In ne-waza mogen het hoofd en de nek van uke niet onder druk gezet worden. In 

osae-komi situaties waarbij tori kesa-positie heeft, mag tori geen hand of arm onder 

het hoofd en de nek van uke plaatsen. 

6. De tegenstander achterover duwen wanneer deze op de knieën zit. 

7. Het onmiddellijk na hajime verbreken van de pakking in wedstrijden met een aange-

paste startpositie. 

In wedstrijden die in ne-waza zijn aangevangen: 

8. Het gebruik van een been als standpunt gebruiken, wanneer bij de start van de wed-

strijd door de scheidsrechter is bepaald dat dit niet is toegestaan. 

Artikel 6. Straffen 

1. De in artikel 5 genoemde verboden handelingen en het maken van grabbing worden 

met shido bestraft.  

2. Handelingen tegen de geest van het judo worden met hansoku-make bestraft, ter be-

scherming van de judoka die de handeling onderging. 

3. De scheidsrechter mag in zijn beoordeling om een waarschuwing of een straf te ge-

ven, het niveau, de beperking, de aard en intentie van de overtreding, herhaling, 

wedstrijdbeeld en veiligheid van de judoka meenemen.  

De scheidsrechter treedt pedagogisch op, en zal de reden voor de waarschuwing of 

straf aan de judoka toelichten. 
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Artikel 7. Blessures 

1. Er is geen beperking op het aantal keren dat een blessure behandeld mag worden. 

2. Indien de scheidsrechter het nodig acht dat een coach of begeleider een blessure be-

handelt of bij de behandeling ondersteunt, mag deze de mat betreden. 

Artikel 8. Judogi en hulpmiddelen 

1. Hulpmiddelen zijn alle attributen die niet behoren tot de standaarduitrusting zoals be-

schreven in het judo wedstrijdreglement. 

2. De judogi dient aan fysieke beperkingen te zijn aangepast, zonder de tegenstander te 

hinderen in kumi-kata. 

3. Het dragen van een wit of blauw, effen T-shirt en sokken is toegestaan.  

4. Het dragen van gebitsbeschermers is toegestaan, mits deze voldoen aan de eisen ge-

steld in het judo wedstrijdreglement. 

5. Hulpmiddelen moeten voor zowel de drager als de tegenstander veilig zijn, en geen 

harde onderdelen bevatten, dit ter beoordeling van de scheidsrechterscoördinator of 

bondsarts. 

6. De tegenstander mag geen behoorlijk nadeel of hinder van het hulpmiddel ondervin-

den, noch mag het hulpmiddel de drager een groter voordeel geven dan als dat er 

geen beperking zou zijn. 

7. Brillen mogen geen harde onderdelen hebben en moeten nauw bij de contouren van 

het gezicht aansluiten. 

Artikel 9. Coaching 

1. Coaches en begeleiders dienen zich te onthouden van commentaar op de arbitrage. 

2. Coachen is alleen tijdens mate toegestaan.  

Bij de categorieën 2, 3, 4 en 5 mogen tijdens de wedstrijd enkele korte, begeleiden-

de, aanwijzingen gegeven worden. 

 

 


