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Voorafgaande bepaling 

Alle wedstrijden worden georganiseerd volgens de Wedstrijdbepalingen Judo (hoofdstuk 

4.03) met inachtneming van de volgende punten: 

Artikel 1 - Algemeen  

Tenzij anders aangegeven, gelden deze wedstrijdbepalingen voor alle wedstrijden voor 

aangepast judo en gelden deze zowel voor dames/meisjes als heren/jongens. 

Overal waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.  

Artikel 2 - Wedstrijdactiviteiten 

Wedstrijden voor aangepast judo: 

 (Inter) nationale en regionale wedstrijden; 

 Nationale wedstrijden als voorselectie voor NK; 

 Nationale teamwedstrijden; 

 In Nederland gehouden toernooien georganiseerd door derden, niet zijnde JBN (zo-

als bijv. Spec. Olymp., IBSA, INAS-FIT, Deaf Olymp., enz). 

Artikel 3 - Arbitrage 

De wedstrijden zoals bedoeld in artikel 1 moeten worden geleid door scheidsrechters die 

in het bezit zijn van een geldige licentie voor aangepast judo. 

Hierbij zullen de wedstrijdregels worden gehanteerd zoals beschreven in het Judo wed-

strijdreglement voor aangepast judo (hoofdstuk 4.06). 

Bij wedstrijden in de categorie 1 en 2 dienen één hoofdscheidsrechter en twee hoek-

scheidsrechters de wedstrijd te leiden. Bij wedstrijden in de categorieën 3, 4 en 5 vol-

staat één scheidsrechter. 

Artikel 4 - Wedstrijdruimte en scorebord 

De gevechtsruimte voor wedstrijden in categorie 1 en 2 dient minimaal 8 X 8 meter te 

bedragen. Bij de categorieën 3, 4 en 5 is dit minimaal 6 x 6 meter. Om de gevechtsruim-

te dient een veiligheidsstrook van minimaal 3 meter te zijn. 

Indien twee of meer aangrenzende wedstrijdruimtes worden gebruikt, moet er een ge-

meenschappelijke veiligheidsstrook van minimaal 3 meter zijn. 

Om optimale communicatie tussen de tafelofficials en de scheidsrechters te waarborgen, 

maakt de organisatie gebruik van extra kaarten, die op de wedstrijdtafel gezet kunnen 

worden tijdens de wedstrijd. 

Met deze kaarten wordt aangegeven: 

 Tachi-waza, Ne-waza; 

 Bijzonderheden, zoals auditief of visueel beperkt; 

 Categorie van de deelnemer. 
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Voorbeelden van symbolen op de kaarten zijn : 

 

 

 
    DOOF 

 

 

 

 

 

    BLIND 

 

 

 

    3 

    4 

    5 

 

    1 

 

    2 

     Doof     Visueel     Ne-Waza   Catg. 3-5   Catg. 1/2 

 

Artikel 5 - Leeftijdscategorieën 

Jeugd : tot het jaar dat de deelnemer 12 jaar wordt; 

Aspiranten : vanaf 12 tot 18 jaar; 

Junioren : vanaf 18 tot 21 jaar; 

Senioren : vanaf 21 jaar 

Het is deelnemers vanaf 15 jaar toegestaan deel te nemen aan wedstrijden voor junioren 

en senioren. 

Zie verder de bijlage van de “Wedstrijdbepalingen Judo” (hoofdstuk 4.03a). 

Uitzondering: 

Aspiranten vanaf 15 jaar en junioren kunnen ingedeeld worden bij de senioren bij over-

gewicht, een te groot categorieverschil en/of te weinig mogelijkheden tot indeling in een 

poule.  

Bij deze regel geldt, dat er een maximaal verschil van 3 jaar in leeftijd tussen de deel-

nemers is. 

Artikel 6 - Judogi en wedstrijdbanden  

Judogi 

Het is alleen toegestaan om een blauwe judogi te dragen als de deelnemer aan de blau-

we kant op de gevechtsruimte staat. Het dragen van een blauwe judogi met een witte 

band is niet toegestaan. 

De judogi dient schoon en heel te zijn. Er mogen geen op stiksels of emblemen loszitten 

en eventueel omgeslagen mouwen of broekspijpen moeten stevig zijn vastgezet. 

De judogi moet aan de maten voldoen zoals dat is omschreven in het Judo Wedstrijdre-

glement (hoofdstuk 4.01). 

Opmerking: In geval van amputaties en of misvormingen van de extremiteiten zal de 

judogi aan deze beperking(en) worden aangepast. 
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Graduatie banden 

Voor Nederlandse deelnemers geldt dat deze moeten voldoen aan de door de JBN vast-

gestelde eisen. 

Wedstrijdbanden 

Als beide deelnemers een witte judogi dragen, dragen de deelnemers een rode wed-

strijdband respectievelijk een witte wedstrijdband. 

T-shirt 

De dames (>12 jaar) zijn verplicht een goed passend schoon en wit T-shirt of bodystoc-

king te dragen onder de judogi 

Opmerking: Mocht het om een medische reden ook gewenst zijn dat een mannelijke 

deelnemer een T-shirt draagt, dan zal dat aan dezelfde voorwaarden moe-

ten voldoen als bij de dames. 

Hulpmiddelen 

Harde extra ondersteuning (protheses, brillen en hoorapparaten) zijn niet toegestaan.  

Zachte ondersteuning (sokken, T-shirts, scheenbeschermers) zijn wel toegestaan, indien 

deze voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden en zijn goedgekeurd door de hoofdscheids-

rechter. Ook sokken met bijvoorbeeld antislipzolen zijn bij staande wedstrijden toege-

staan mits dit niet leidt tot een additioneel voordeel van de betreffende deelnemer. 

Speciale (zachte) brillen (goggles), die gedragen worden als extra bescherming, zijn 

eveneens toegestaan. 

Artikel 7 - Wedstrijdschema 

De wedstrijden worden over het algemeen in een poule-indeling gedraaid.  

Bij acht deelnemers of meer in één poule wordt de poule gesplitst, waarbij de eerste en 

tweede plaats in iedere poule opgenomen worden in een afvalsysteem (met herkansing) 

om het totale eindresultaat te bepalen.  
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Bij minder dan vier deelnemers in één poule wordt er een hele competitie gedraaid waar-

bij de deelnemers 2x tegen elkaar strijden, één keer met witte judo-gi en één keer met 

blauwe judogi, of als beide deelnemers witte judogi dragen witte wedstrijdband respec-

tievelijk rode wedstrijdband. 

Pouleformulieren die gebruikt zouden kunnen worden zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 8 - Inschrijfprocedure 

De wijze waarop voor wedstrijden kan worden ingeschreven, wordt niet bepaald door de 

organiserende instantie. Men moet gebruik maken van het standaard inschrijfformulier, 

volgens onderstaande richtlijnen:  
 

Bondsnr. :    

Voornaam  :   

Achternaam :   

Geslacht :  Man\Vrouw 

Geb. datum  :    

 

Gewicht :  

 Zoals genoemd in de bijlage van de Wedstrijdbepalingen Judo (hoofdstuk 4.03).

  

Opmerking: In kleinere regionale (niet nationale) toernooien kan de organisatie, 

indien dit wegens te weinig deelnemers gewenst is, meerdere ge-

wichtsklassen combineren in een poule. Hierbij mag het gewicht van 

de zwaarste en lichtste deelnemer met maximaal 15% bij de jeugd 

en de junioren en maximaal 20% bij de senioren afwijken. 
 

Niveau  :  

De deelnemers moeten geplaatst worden in poules, in overeenstemming met hun 

functionele classificatie. Zie Artikel 10 - “Judo for all” (functionele classificatie), 

volgens onderstaande uitleg:  

Tachi-waza vs Ne-waza: knielende  of staande wedstrijden.  

Bij een deelnemer die vanwege zijn beperking in Ne-waza is ingedeeld, passen de 

Tachi-waza deelnemers zich aan. De wedstrijd verloopt in dit geval dus in Ne-

waza. Zie het Judo wedstrijdreglement voor aangepast judo (hoofdstuk 4.06 lid 2 

t/m 5).  

 

Kyu\Dan : 

 Kyu-graden: wit  = 6e kyu,  

   geel = 5e kyu, 

   oranje = 4e kyu, 

   groen = 3e kyu, 

   blauw = 2e kyu, 

   bruin = 1e kyu.  

Dangraden: 1e dan, 2e dan, enz. 
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Aanpassing:  Aanpassing van de deelnemer:  

   AUD  = Auditief;   

   L  = Lichamelijk;  

   MV = Meervoudig; 

   MZH = Motorisch zintuiglijk lichamelijk; 

   V = Verstandelijk; 

   VI = Visueel; 

   CP = Ceberal paralyse en anderen relevante aandoeningen. 

Opmerking: Met betrekking tot speciale zaken zoals meervoudig gehandicapt en/of wat 

voor zaken dan ook waar men van mening is dat het wedstrijdsecretariaat 

er bij de indeling van de poules rekening mee moet houden, moet dit apart 

worden opgegeven.   

Voor deelname aan internationale en nationale wedstrijden is een registratie van 

INAS/FID nodig.  
 

Club  : Naam van de instantie of club van de deelnemer. 

Nationaliteit  : Van de deelnemer. 

Artikel 9 - Wedstrijdorganisatie 

De organisatie moet er voor zorgen dat deelnemers zo zelfstandig mogelijk kunnen func-

tioneren. Voor deelnemers met een verstandelijke beperking is het daarom belangrijk dat 

grote toernooien met meer dan vier wedstrijdruimten uniform georganiseerd worden. Ie-

dere wedstrijdtafel wordt zowel met een cijfer als met een eigen unieke kleur aangege-

ven. De deelnemers ontvangen een wedstrijdkaart waarbij de kleur van de kaart en het 

cijfer op de kaart overeenkomt met de betreffende wedstrijdtafel. De organisatie zorgt 

dat er een duidelijk blauw en wit strookje (of stip) op de mat zijn geplakt voor de plaats-

bepaling van de deelnemers.  

Voor het goede verloop van de wedstrijden dient de organisatie gebruik te maken van 

matbegeleiders.  

Matbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de deelnemers rond en op 

de wedstrijdruimte. De matbegeleider in een blauw T-shirt is er voor de deelnemer met 

de blauwe judogi (of rode wedstrijdband) en de begeleider in een wit T-shirt voor de 

deelnemer met de witte judogi (of witte wedstrijdband). Zij zorgen voor de communicatie 

tussen de wedstrijdtafel en de deelnemers.  

Indien een deelnemer daartoe niet zelf in staat is, helpt de matbegeleider hem met het 

omknopen van de wedstrijdband en begeleidt hij de deelnemer naar de rand van de wed-

strijdruimte en terug.  

Bij deelnemers die dit zelf kunnen blijft de matbegeleider op de achtergrond.  

VI deelnemers worden door de matbegeleiders begeleid tot aan de rand van de wedstrij-

druimte. 
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Artikel 10 - “Judo for all” (functionele classificatie) 

De nationale toernooien worden op basis van “Judo-for-all” georganiseerd. Dit betekent 

dat de aard van aanpassingen niet echt relevant is voor de poule-indeling tijdens de 

competitie. 

Opmerking: Het proces van functionele classificatie is al sinds 1992 in ontwikkeling. Vóór 

die tijd werd de sporter met een beperking voornamelijk geclassificeerd op basis van zijn 

medische diagnose. Dit betekende dat sporters met een lichamelijke beperking tegen el-

kaar uitkwamen en sporters met een verstandelijke beperking tegen elkaar, enzovoort.  

Deze beeldvorming is historisch gegroeid1.  In de beginfase van de sport voor mensen 

met een beperking was men van mening dat de classificatie niet ver genoeg kon gaan 

om iedereen dezelfde kansen te geven. De classificatie bestond erin dat men atleten per 

beperking en vooral volgens de mogelijkheden die men nog heeft, samenbracht.  

Voor ieder stukje ledemaat dat iemand miste, was er, bij wijze van spreken, wel een 

klasse. Hierdoor waren er erg veel klassen met weinig sporters per klasse en soms zo 

klein dat de weinige deelnemers allemaal kans hadden op een medaille. Het gevolg hier-

van was dat de sport voor mensen met een beperking niet alleen weinig boeiend was, 

maar vooral alle geloofwaardigheid miste.  

Het functionele classificatiesysteem stelt sporters met een beperking in staat op gelijk-

waardig niveau sport te beoefenen, uitgaande van de (judo)vaardigheden van de spor-

ters ongeacht het soort beperking. Deze klassenindeling is niet geldig voor alle takken 

van sport maar de ervaring leert dat ook hierbij judo zich bij uitstek leent om deze ma-

nier van classificeren in de praktijk te brengen. De progressie van wedstrijdvaardigheden 

van de deelnemers en de groei van het aantal grote toernooien met een volwaardige 

competitie zal daardoor de vraag naar een Nederlands kampioenschap versnellen. 

De NCAJ is er van overtuigd dat het functionele classificatiesysteem een grote bijdrage 

zal leveren voor de emancipatie van sporters met een beperking.  

Artikel 11 - Poule-indeling  

De deelnemers moeten worden ingedeeld in poules volgens onderstaande criteria. De in-

tentie van onderstaande indeling/divisioning ligt niet in het creëren van zoveel mogelijk 

variaties, maar het geven van zoveel mogelijk relevante informatie voor de organisatie 

van een toernooi, waardoor deze tot een zo goed mogelijke poule-indeling kan komen.  

Indien er voor een bepaalde categorie gerelateerde gewichtsklasse te weinig deelnemers 

zijn ingeschreven, kan een deelnemer één categorie lager of hoger ingedeeld worden. 

Gezien het onderscheid in regelgeving tussen catg. 1-2  en  catg. 3-4-5 mogen er tussen 

deze categorie groepen geen combinaties ontstaan: zie het Judo wedstrijdreglement voor 

aangepast judo (hoofdstuk 4.06). 

 

Op deze manier ontstaan poules: 1  2     3  4  5 

                                           
1  Medisch georiënteerde oorsprong 

De sport voor mensen met een beperking heeft een medisch georiënteerde oorsprong. Dit is nog 
steeds merkbaar. Vanaf de jaren vijftig zijn nationale en internationale organisaties ten behoeve 

van de ontwikkeling van sport voor mensen met een beperking ontstaan. Veel van deze organisa-
ties richten zich op één doelgroep met een bepaalde soort beperking, maar behartigen meerdere 
takken van sport. Zie verder www.nebasnsg.nl  

http://www.nebasnsg.nl/
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Dus: 1 : mag bij 2 worden ingedeeld.  

 2 : mag bij 1 worden ingedeeld. 

Opmerking: Indien catg. 1 en 2 worden gecombineerd ontstaat hierdoor de mo-

gelijkheid dat ook in catg. 1 nog Ne-waza wedstrijden zullen plaats 

vinden.  

 3 : kan niet in combinatie met 2. 

 3 : mag bij 4 worden ingedeeld. 

 4 : mag bij zowel 3 als bij 5 worden ingedeeld. 

 5 : mag bij 4 worden ingedeeld. 

Hierdoor zal de gelijkwaardigheid tussen de deelnemers in de poules zoveel mogelijk be-

houden blijven. 

Het dient echter aanbeveling veranderingen of aanpassingen in overleg met de coach 

/trainer van de desbetreffende deelnemer te doen.  

Artikel 12 - Uitleg van de vijfcategorie schaal van goed naar zwak: 

In Europa maken de meeste judo-organisaties gebruik maken van dit systeem2.  

Categorie 1 motivatie 

Hieronder worden de deelnemers ingedeeld die zowel met trainen als wedstrijden op re-

creatie clubniveau kunnen meedoen met reguliere deelnemers. Deze deelnemers hebben 

een uitstekend techniekrepertoire en competitie-inzicht waarbij het vermogen om eigen 

handelen te sturen bijna normaal ontwikkeld is.  

De deelnemer begrijpt oorzaak en gevolg van het eigen handelen en zal gestraft worden 

bij overtreding van regelgeving voor aangepast judo.  

Normering: De deelnemer wordt ingedeeld op meer dan 80% prestatienorm van wat 

reguliere deelnemers kunnen presteren.  

Categorie 2 motivatie 

Hieronder worden de deelnemers ingedeeld die kunnen trainen en een randori meedraai-

en met reguliere deelnemers. Deze deelnemers hebben een behoorlijk techniek repertoi-

re en competitie-inzicht, waarbij het vermogen om eigen handelen te sturen goed ont-

wikkeld is. 

De deelnemer begrijpt oorzaak en gevolg van eigen handelen en kan gestraft worden bij 

overtreding van de regelgeving voor aangepast judo. 

Normering: De deelnemer wordt ingedeeld op meer dan 60% en minder dan 80% pres-

tatienorm van wat reguliere deelnemers kunnen presteren.  

Categorie 3 motivatie 

Hieronder worden de deelnemers ingedeeld die speels kunnen meetrainen met valide 

deelnemers maar aangewezen zijn op de speciale competitie. Deze deelnemers begrijpen 

de bedoeling en de regels de van regelgeving voor aangepast judo, hebben een redelijk 

techniek repertoire en enig wedstrijdinzicht, waarbij inzicht in eigen handelen of het ver-

mogen om eigen handelen te sturen tot de mogelijkheden behoort. 

                                           
2 Zie verder Het NCJG verslag General information “Judo for all” in Europe. 
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Normering: De deelnemer wordt ingedeeld op meer dan 50% en minder dan 60% pres-

tatienorm van wat reguliere deelnemers kunnen presteren.  

Categorie 4 motivatie 

Hieronder worden de deelnemers ingedeeld die kunnen meedoen aan zowel aangepaste 

trainingen als competitie, maar hierbij wel begeleid moeten worden. Deze deelnemers 

begrijpen de basale regels en bedoeling van aangepast judo en hebben enig inzicht in ei-

gen handelen of redelijk vermogen om eigen handelen te sturen. Gezien de geringe judo-

technische vaardigheid van de deelnemer zal de deelnemer van simpele basis technieken 

gebruik maken tijdens de competitie. 

Normering: De deelnemer wordt ingedeeld op meer dan 40% en minder dan 50% pres-

tatienorm van wat reguliere deelnemers kunnen presteren.  

Categorie 5 motivatie 

Hieronder worden de deelnemers ingedeeld die veel extra begeleiding nodig hebben op 

zowel de trainingen als gedurende de competitie en soms de bedoeling en regels niet he-

lemaal begrijpen of dit fysiek (nog) niet helemaal aan kunnen. Gezien de geringe judo-

technische vaardigheid zal de deelnemer van zeer basale technieken gebruik maken tij-

dens de competitie. Deze deelnemer heeft weinig inzicht in eigen handelen of weinig 

vermogen om eigen handelen te sturen en bijna geen wedstrijdinzicht.  

Normering: De deelnemer wordt ingedeeld op minder dan 30% prestatienorm ten op-

zichte van wat reguliere deelnemers kunnen presteren en zullen veelal uit 

veiligheidsredenen in ne-waza deelnemen aan de competitie.  

Artikel 13 - Draaiboek  

Om bovenstaande wedstrijdbepalingen correct te kunnen hanteren is via de Nationale 

Commissie Aangepast Judo  beschikbaar het “Draaiboek aangepast judo evenement or-

ganisatie”. 

Artikel 14 - Bijlagen 

-  Inschrijfformulier zoals bedoeld in Artikel 8 - Inschrijfprocedure. 

-  Pouleformulieren zoals bedoeld in Artikel 11 - Poule-indeling.    

 

 

 


