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Hoofdstuk 1  Algemeen 

 

Artikel 1. Algemeen 
Dit reglement is gebaseerd op het ‘JJIF wedstrijdreglement ne-waza system’. 
1. Bij deze wedstrijden nemen twee deelnemers het tegen elkaar op in een 

sportieve wedstrijd op de grond.  
2. Het doel van de wedstrijd is de tegenstander tot overgave te dwingen door 

afkloppen met een verwurging of een klemtechniek of te winnen door punten 
te verzamelen. 

3. De wedstrijd bestaat uit: 
a. Worpen, neerhaaltechnieken, klemmen en verwurgingen in staande posi-

tie. 
b. Grondtechnieken, controle, verbetering van positie (o.a. passing guard, 

sweep, etc.), klemmen en verwurgingen op de grond. 
4. De wedstrijdtijd is zes minuten voor senioren en junioren. Voor jongere cate-

gorieën gelden aangepaste wedstrijdtijden. Zie hiervoor ‘Bijlage 2 Reglement 
voor jongeren’. 

5. Tussen twee wedstrijden is een hersteltijd toegestaan, die gelijk is aan de 
wedstrijdtijd. Gedurende de finales hebben de deelnemers het recht op een 
hersteltijd die gelijk is aan tweemaal de wedstrijdtijd. 

Artikel 2. Wedstrijdkleding 
De eisen voor de jiujitsugi staan vermeld in artikel 11 van hoofdstuk 4.10 van 
het BondsVademecum1, verder: 
1. De deelnemers moeten elastisch ondergoed van het sliptype dragen dat vol-

ledig aansluit op het lichaam. 
2. Het dragen van een elastische tricot of bodystocking wordt voor vrouwen 

aangeraden. 

Artikel 3. Gewichtscategorieën en wedstrijdtijden 
1. De volgende categorieën worden onderscheiden: mannen en vrouwen. 
2. De gewicht- en leeftijdscategorieën zijn vermeld in ‘Bijlage 1 Gewichtsklassen 

per leeftijdscategorieën van hoofdstuk ‘4.10 Wedstrijdbepaling jiujitsu’ van 
het bondsvademecum’. 

3. Een open gewichtsklasse, in de categorie mannen en/of vrouwen, mag wor-
den gehouden tijdens een toernooi. 

4. Tussen twee wedstrijden is een hersteltijd toegestaan, die gelijk is aan de 
wedstrijdtijd. Gedurende de finales hebben de deelnemers het recht op een 
hersteltijd die gelijk is aan tweemaal de wedstrijdtijd. 

 

 
1 https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-4-regelingen 



 
 

BondsVademecum hoofdstuk 4.13 - Wedstrijdreglement Pag. 7/29 -|-1 februari 2022 
                                                            jiujitsu ne-waza system 

Hoofdstuk 2  Scheidsrechters en Wedstrijdsecretariaat 

 

Artikel 4. Scheidsrechters 
1. De matscheidsrechter (MR) is de hoogste autoriteit gedurende de wedstrijd. 
2. De uitspraak van de MR over het toekennen van punten, voordelen of straffen 

zijn definitief en zijn onbetwistbaar. 
3. Subjectieve interpretatie van het reglement door de MR over het toekennen 

van punten, voordelen of straffen zijn definitief en kunnen niet worden gewij-
zigd. 

4. De uitspraak over het resultaat kan alleen worden gewijzigd bij onderstaande 
situaties: 
a. Als de score op het wedstrijdbord verkeerd is gelezen. 
b. Als de deelnemer die tot winnaar wordt uitgeroepen, zijn tegenstander 

door een verboden handeling heeft laten afkloppen (‘submission’), die 
niet eerder door de MR is gezien. 

c. Als een deelnemer ten onrechte is gediskwalificeerd voor een legitieme 
handeling: 
 In het geval, dat de wedstrijd werd onderbroken tijdens een aanval-

lende handeling op de andere deelnemer voordat deze zou afkloppen, 
wordt de wedstrijd hervat in het midden van de gevechtsruimte en de 
aanvallende deelnemer krijgt twee punten. 

 Indien de aangevallen deelnemer zou moeten afkloppen voorafgaand 
aan de onderbreking en diskwalificatie, wordt de aanvallende deelne-
mer uitgeroepen tot winnaar. 

d. Als de MR een fout begaat bij de toepassing van dit reglement betreffen-
de het resultaat van de wedstrijd moeten voor herbeoordeling de volgen-
de voorwaarden in acht worden genomen: 
 De MR kan overleggen met de scheidsrechtercoördinator, maar de 

uiteindelijke beslissing ligt bij de MR. 
 De scheidsrechtercoördinator mag de MR alleen overrulen indien de 

categorie van de deelnemers nog niet in de volgende ronde van de 
competitie is. Hij moet dit bij de wedstrijdorganisatie opvragen 

5. Het is de taak van de MR om in te grijpen gedurende de wedstrijd wanneer 
hij dat nodig acht.  

6. Het is de taak van de MR te zorgen dat de deelnemers daadwerkelijk strijden 
om punten te behalen of de tegenstander tot overgave te dwingen. 

7. Het is de taak van de MR, bij wedstrijden in de categorie onder de 12 jaar, 
om er voor te waken dat de ruggengraat niet geblesseerd kan worden, o.a. 
door achter de deelnemer te gaan staan, die door de tegenstander van de 
grond wordt getild. Zo ook in geval van een driehoekgreep of gesloten guard. 

8. De MR staat in de wedstrijdruimte en leidt de wedstrijd. De MR beslist over 
de punten en straffen, maar kan advies vragen aan de zijscheidsrechter (SR). 
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9. De SR assisteert de MR en zit op een stoel buiten de wedstrijdruimte. Gebruik 
van camera en audio apparatuur is toegestaan. 

10. Het is mogelijk om met twee SR’s te werken. De SR’s zitten tegenover elkaar 
op de hoeken van de wedstrijdruimte. Finales worden met twee SR’s gehou-
den, als het scheidsrechtersaantal het toelaat. Beide SR’s kunnen de beslis-
sing van de MR overrulen: 
a. Als de SR’s in overeenstemming zijn met de beslissing van de MR, blijven 

de SR’s op de stoel zitten. 
b. Indien er een verschil van mening is tussen de MR en SR’s, staat één van 

de SR’s op en geeft het oordeel aan de MR betreffende de punten, voor-
delen en straffen die toegekend of afgetrokken moeten worden, d.m.v. de 
signalen zoals beschreven in ‘Bijlage 4 Gebaren scheidsrechters’ van dit 
reglement. 

c. Indien alle drie de scheidsrechters een andere mening hebben, wordt de 
gemiddelde score toegekend (bijvoorbeeld: scheidsrechter 1 kent de pun-
ten toe voor de handeling, scheidsrechter 2 kent voordeel toe voor de 
handeling, scheidsrechter 3 vraagt om de punten af te trekken; de deel-
nemer krijgt dan het voordeel). 

d. Als de MR besluit om een deelnemer te diskwalificeren, door de accumu-
latie van 4 straffen (verboden handeling of passiviteit), maakt de MR het 
gebaar van zwaar verboden handeling om de wedstrijd te stoppen. Als 
één van de SR’s het gebaar ook maakt, ter bevestigen van de beslissing, 
mag de MR de wedstrijd stoppen. 

e. Als de MR besluit om een deelnemer te diskwalificeren vanwege een 
zwaar verboden handeling, maakt de MR het gebaar van zwaar verboden 
handeling. Als één van de SR’s het gebaar ook maakt, ter bevestigen van 
de beslissing, mag de MR de wedstrijd stoppen. 

f. Als de wedstrijd eindigt in gelijke score in punten, voordelen en straffen 
stelt de MR de deelnemers op in startpositie (één links van hem, de ander 
rechts van hem). De MR maakt een stap naar achteren en gebiedt de SR’s 
op te staan. Wanneer de SR’s staan, zet de MR een stap met de rechter-
voet naar voren. Hierna steken alle drie de scheidsrechters hun linker- of 
rechterarm omhoog. Hiermee geven alle drie de scheidsrechters te ken-
nen welke deelnemer volgens hen de winnaar is. De MR wijst vervolgens 
de winnaar aan (degene die gekozen is door de meerderheid van de 
scheidsrechters). 

11. Als een semifinale- of finalewedstrijd eindigt in gelijke score in punten, voor-
delen en straffen een finale wedstrijd is, wordt de wedstrijd verlengd op basis 
van ‘Golden score’: de MR herstart de wedstrijd met beide deelnemers in 
staande positie in het midden van de mat. De eerste score beslist en beëin-
digt de wedstrijd. Indien na 2 minuten geen beslissing is gevallen, wordt de 
wedstrijd gestaakt en bepaalt de scheidsrechter de winnaar. 

12. Wanneer er wordt gewerkt met videoscheidsrechters nemen de SR’s plaats 
achter het video systeem. Een beslissing van de MR wordt pas gecorrigeerd 
als beide SR’s het over de nieuwe score eens zijn. Eén van de SR’s maakt  de 
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MR attent op de nieuwe score. De MR heeft de mogelijkheid om de wedstrijd 
te onderbreken om naar de video te kijken en een eerder genomen beslissing 
te herzien aan de hand van de videobeelden. 

 

Hoofdstuk 3  Verloop van de wedstrijd 

Artikel 5. Wedstrijdverloop 
1. De deelnemers nemen plaats aan de rand van de gevechtsruimte. 
2. De MR gebaart de deelnemers in de gevechtsruimte te komen. 
3. De deelnemers beginnen tegenover elkaar in het midden van de gevechts-

ruimte op ca. twee meter afstand van elkaar. De deelnemer met de rode 
band staat aan de rechterkant van de MR.  

4. Op aanwijzing van de MR maken de deelnemers een staande buiging eerst 
naar de scheidsrechter en daarna naar elkaar. 

5. Nadat de MR ‘Fight’ heeft aangekondigd, begint de wedstrijd in staande posi-
tie. 

6. Zodra er contact is tussen de deelnemers door vastpakken, mogen de deel-
nemers direct naar de grond. Het is een deelnemer toegestaan direct in 
guard te springen.2 

7. De deelnemers mogen van positie wisselen terwijl ze een controle behouden, 
maar ze moeten actief zijn. 

8. De wedstrijd dient binnen de gevechtsruimte plaats te vinden. De MR stopt 
elke beweging buiten de gevechtsruimte en laat de deelnemers naar het mid-
den van de gevechtsruimte terugkeren. 

9. Wanneer tweederde van de lichamen van beide deelnemers buiten de ge-
vechtsruimte zijn, zowel staande als in een niet gestabiliseerde positie op de 
grond, dient de MR de wedstrijd te stoppen. De wedstrijd wordt herstart in 
het midden van de gevechtsruimte met beide deelnemers in staande positie. 

10. Wanneer de deelnemers op de veiligheidsruimte belanden, terwijl één deel-
nemer probeert een stabilisatie te bereiken voor een scorende handeling, 
dient de MR te wachten, zolang dit niet leidt tot een gevaarlijke situatie(s). 
Wanneer de deelnemer de tegenstander gedurende drie seconden weet te 
stabiliseren, stopt de MR het gevecht. De MR kent de punten voor de scoren-
de handeling toe en laat het gevecht herstarten in het midden van de ge-
vechtsruimte in dezelfde positie van voor de onderbreking. 

11. Aan het einde van de wedstrijd, door overgave of eindigen van de wedstrijd-
tijd, roept de MR de winnaar uit en geeft het signaal aan de deelnemers voor 
de staande buiging, eerst naar elkaar en dan naar de MR. 

 
2  Als de deelnemers vanuit guard positie voor minimaal 3 seconden gaan staan, wordt de wedstrijd als staande 
strijd beschouwd (neutrale positie). 
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Artikel 6. Toepassing van ‘Fight’ en ‘Stop’ 
1. De MR kondigt met ‘Fight’ de start, en na ‘Stop’, de herstart van de wedstrijd 

aan. 
2. De MR informeert met ‘Fight’ de deelnemer(s) als zij passiviteit vertonen. 
3. Wanneer de MR ‘Stop’ aankondigt, mogen de deelnemers zich niet meer be-

wegen. De MR onderbreekt met ‘Stop’ de wedstrijd in onderstaande gevallen: 
a. Als beide deelnemers buiten de gevechtsruimte zijn in een duidelijk her-

kenbare positie (bijvoorbeeld in een guard positie). De MR laat de deel-
nemers in het midden van de gevechtsruimte in dezelfde positie plaats-
nemen en hervat de wedstrijd met ‘Fight’. 

b. Als beide deelnemers voor tweederde buiten de gevechtruimte in een niet 
herkenbare positie zijn. De MR zal de wedstrijd herstarten in het midden 
van de gevechtsruimte in staande positie. 

c. Als één van de deelnemers geblesseerd of bewusteloos is of zich ziek 
voelt. 

d. Als een deelnemer opgeeft (‘submission’) door: 
 Afkloppen. 
 Andere signalen zoals schreeuwen. 
 Verbaal meldt ‘op te geven’. 
 Als een deelnemer niet kan afkloppen tijdens verwurging of klem. 

e. Wanneer de wedstrijdtijd is verstreken. 
f. In elke andere situatie wanneer de MR dit nodig acht (kleding corrigeren 

of oordeel geven, bij een dreigende gevaarlijke situatie of mogelijke bles-
sure). 

 

Hoofdstuk 4  Toekenning van Punten 

Artikel 7. Punten 
1. De score wordt toegekend door de MR wanneer een deelnemer gedurende 

drie seconden een stabiele scorende positie behoudt.  
a De MR kent de score toe door het aantal vingers omhoog te steken van de 

hand waarvan de polsband overeenkomt met de kleur band van de deel-
nemer die de scorende handeling maakt. 

b Alleen activiteiten die leiden tot een mogelijke overgave (‘submission’) 
kunnen punten opleveren. Verdedigende acties niet. 

c Het doel van de wedstrijd is de progressie van verschillende posities in 
technische controle om tot een overgave (‘submission’) van de tegenstan-
der te komen. Daarom krijgt de deelnemer, die vrijwillig een scorende po-
sitie verlaat en vervolgens opnieuw punten probeert te vergaren met de-
zelfde positie, deze punten niet. 

2. Wanneer een deelnemer opzettelijk de gevechtsruimte verlaat en daarbij de 
tegenstander belemmert een sweep of neerhaaltechniek te maken, zal de MR 
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2 punten aan de tegenstander toekennen. De deelnemer die buiten de ge-
vechtsruimte gaat, krijgt een straf. 

3. De deelnemers kunnen alleen punten verzamelen als zij de verschillende sco-
rende handelingen demonstreren die oplopend zijn in puntenaantal, zolang zij 
steeds drie seconden een stabiele positie weten te behouden na uitvoering 
van de scorende handeling.  
a In het geval dat een deelnemer meerder scorende handelingen verricht 

voordat een stabiele positie wordt verkregen, zal de MR alle scores pas 
toekennen als de stabiele positie gedurende 3 seconden is behouden (bij-
voorbeeld: ‘passing the guard’ gevolgd door een ‘mount’ leveren samen 7 
punten op). 

4. Een deelnemer die tot overgave (bijvoorbeeld met klem of verwurging) wordt 
gedwongen en van daaruit een scorende handeling maakt, krijgt de punten 
pas wanneer hij bevrijd is uit de dwang tot overgave en een stabiele positie 
voor drie seconden weet te behouden. 
a In het geval dat de deelnemer geen stabiele positie verkrijgt gedurende 

drie seconden, krijgt hij geen punten of voordelen voor de scorende han-
deling. 

b In het geval de deelnemer één of meerdere scorende handelingen maakt, 
maar niet uit de overgavepositie van de tegenstander weet te komen, 
krijgt hij één voordeel aan het einde van de wedstrijd. 

Artikel 8. Voordeel 
1. Een voordeel wordt gegeven wanneer een deelnemer een scorende handeling 

heeft gemaakt, maar daarna niet een stabiele positie gedurende drie secon-
den weet te behouden. 

2. Een voordeel wordt gegeven als een deelnemer een scorende handeling niet 
volledig kan maken. Het is aan de MR te bepalen of de tegenstander in wer-
kelijk gevaar was door de scorende handeling. 

3. Een voordeel kan ook na afloop van de wedstrijd worden gegeven voor het 
aankondigen van de winnaar.  

4. De MR mag alleen een voordeel toekennen als de deelnemer niet meer een 
scorende positie kan maken. 

Artikel 9. Scorende handelingen 
Een deelnemer kan de onderstaande score krijgen voor de verschillende handelingen: 
1. Neerhaaltechnieken (take-downs) (2 punten) 

Een neerhaaltechniek is een handeling waarmee de deelnemer de tegenstan-
der vanuit staande positie naar de grond brengt en gedurende drie seconden 
de tegenstander op de rug, zij of zittend controleert. 
a. Wanneer de tegenstander op de grond landt op handen en knieën of buik, 

kan de score alleen worden toegekend als de deelnemer de rug van de 
tegenstander omvat. De tegenstander hoeft hiervoor niet met de voeten 
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ingehaakt te worden, maar minstens één van de van de knieën van de 
tegenstander moet op de grond blijven gedurende drie seconden. 

b. Wanneer een deelnemer een neerhaaltechniek inzet voordat de tegen-
stander de deelnemer in guard trekt kan hij punten voor de neerhaal-
techniek krijgen of een voordeel, afhankelijk van de beweging. 

c. Wanneer een deelnemer de broek van de tegenstander vastpakt en de te-
genstander maakt een open guard en de deelnemer weet de toppositie 
gedurende drie seconden te stabiliseren krijgt hij de punten voor de 
neerhaaltechniek. 

d. Wanneer een deelnemer de broek van de tegenstander vastpakt en de te-
genstander springt in een gesloten guard en blijft daarbij boven de grond 
hangen, moet de deelnemer de tegenstander binnen drie seconden op de 
rug leggen en van bovenaf een stabiele positie gedurende drie seconden 
weten te behouden, dan krijgt de deelnemer de punten voor de neerhaal-
techniek. 

e. Wanneer een deelnemer een neerhaaltechniek inzet, nadat de tegenstan-
der een guard heeft gemaakt, krijgt hij geen punten of voordelen.  

f. Wanneer de tegenstander door de neerhaaltechniek in de veiligheidsruim-
te op de grond belandt, kan de deelnemer alleen de punten van de neer-
haaltechnieken krijgen als deze met beide voeten in de gevechtsruimte 
stond bij de inzet van de neerhaaltechniek.  
 In dit geval nadat een stabiele positie gedurende drie seconden is 

vastgehouden, onderbreekt de MR de wedstrijd met ‘Stop’. 
 De MR kent de punten toe en herstart de wedstrijd in het midden van 

de wedstrijdruimte.  
 De deelnemers nemen dezelfde positie in als voor de onderbreking. 

g. Als de tegenstander één of twee knieën op de grond heeft, krijgt de deel-
nemer alleen punten voor de neerhaaltechniek als hij een staande positie 
heeft bij de inzet van de beweging. 

h. Wanneer een deelnemer de tegenstander naar de grond dwingt door één 
of beide benen te pakken en de tegenstander landt in een zittende positie 
maar vervolgt met een eigen neerhaaltechniek, krijgt degene die de laat-
ste neerhaaltechniek uitvoerde de punten. 

i. De deelnemer krijgt een voordeel voor een neerhaaltechniek, indien: 
 De tegenstander na een succesvolle neerhaaltechniek niet op de rug, 

of zij landt of binnen drie seconden weer op staat.3 
 De deelnemer die bij een poging tot een enkelbeensneerhaaltechniek 

een been van de tegenstander weet in te sluiten en daarmee de te-
genstander dwingt de gevechtsruimte te verlaten om de neerhaal-

 
3 Het voordeel wordt pas toegekend als na de neerhaaltechniek of een serie van neerhaaltechnieken geen mo-
gelijkheid is om de neerhaaltechniek succesvol af te ronden. 
Met een serie neerhaaltechnieken wordt bedoeld dat de tegenstander herhaaldelijk wordt geworpen en weer op 
staat en opnieuw wordt geworpen. 
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techniek te voorkomen en daarmee de scheidsrechter dwingt de wed-
strijd te onderbreken.4 

j. De deelnemer krijgt geen score voor een neerhaaltechniek, indien: 
 Hij een neerhaaltechniek verdedigt en als gevolg daarvan de tegen-

stander met de rug of zijkant op de grond belandt,  
 Hij een staande controle van de rug verdedigt op het moment dat de 

tegenstander één of twee haken heeft ingezet en geen contact meer 
heeft met de mat, ook al stabiliseert de deelnemer de positie gedu-
rende drie seconden. 

2. Knee on belly (2 punten) 
a. Wanneer een deelnemer van bovenaf de tegenstander die op de rug of zij 

ligt drie seconden kan controleren met de knie op de buik, borst of ribben 
waarbij het andere been gestrekt is met de voet op de grond, is er sprake 
van ‘knee on belly’. De deelnemers moeten tegenover elkaar met de ge-
zichten naar elkaar toe zijn. 

b. Een voordeel wordt gegeven, indien: 
 De deelnemer één knie op de torso van de tegenstander heeft, maar 

de andere knie op de grond en de gezichten naar elkaar gericht zijn. 
 De controle minder dan 3 seconden kan worden vastgehouden. 

3. Front and back mount (4 punten) 
a. Wanneer een deelnemer over de torso van de tegenstander zit met beide 

knieën of één voet en één knie op de grond en deze positie drie seconden 
kan controleren, is er sprake van een ‘mount’. 
 De deelnemer moet het hoofd van de tegenstander zien. 
 Er mag maximaal één arm onder de benen zijn opgesloten. 
 Beide knieën moeten onder de schouderlijn zijn. 

b. Een voordeel wordt gegeven, indien: 
 Beide armen onder de benen zijn opgesloten. 
 De controle minder dan drie seconden kan worden vastgehouden. 

c. Wanneer een deelnemer vanuit ‘mount’ naar ‘back mount’ of vice versa 
gaat, krijgt de deelnemer punten voor beide posities, zolang de deelne-
mer deze gecontroleerd weet te houden gedurende drie seconden. 

4 Back control (4 punten) 
a. Wanneer een deelnemer de rug van de tegenstander controleert en daar-

bij de hielen tussen de benen weet te plaatsen en met minimaal één arm 
onder de armen van de tegenstander deze weet te controleren, is er 
sprake van een ‘back control’. 

b. Een voordeel wordt gegeven indien: 
 De deelnemer de benen kruist. 
 De deelnemer beide armen van de tegenstander insluit tussen zijn 

benen 

 
4 Er wordt geen voordeel toegekend wanneer de deelnemer, die de enkelbeensneerhaaltechniek maakt, de te-
genstander buiten de gevechtsruimte sleept of duwt 
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 De deelnemer het middel van de tegenstander omsluit met één been 
en het andere been over de eigen enkel legt (4-figuur). 

 De controle minder dan 3 seconden kan worden vastgehouden. 
5. Passeren van de guard (3 punten) 

a. Guard is gedefinieerd als het gebruik van één of beide benen om te voor-
komen dat de tegenstander controle verkrijgt over de onderliggende 
deelnemer vanaf de zijkant of noord-zuid positie.  

b. Half-guard is wanneer de onderliggende deelnemer maar één been van de 
tegenstander heeft ingesloten. 

c. Passeren van de guard is wanneer de deelnemer in de bovenste positie de 
benen van de tegenstander, die een guard of half guard heeft, weet te 
passeren en een controle van de zijkant of noord-zuid positie gedurende 
drie seconden weet te behouden5. 

d. Een voordeel wordt gegeven, indien: 
 De deelnemer die de guard gepasseerd heeft, maar eindigt in half-

guard en de deelnemer die bovenop ligt een goede controle heeft 
over het bovenlichaam van de tegenstander.6 

 De deelnemer die de guard passeert zonder een controletechniek uit 
te voeren. 

 De deelnemer die de guard passeert en een controletechniek uitvoert, 
maar de controle geen drie seconden weet vast te houden. 

 De deelnemer die de guard probeert te passeren waarbij de tegen-
stander verdedigt door met de rug naar boven op handen en knieën 
gaat zitten.7 

 Sweep (2 punten) 
a. Elke positiewisseling vanuit guard waarbij de deelnemer bovenop de te-

genstander komt, gevolgd door een controle van drie seconden, geldt als 
een sweep.  

b. Wanneer een sweep begint en eindigt in een 50/50 guard levert dit geen 
voordeel of punten op. 

c. Wanneer een deelnemer vanuit guard de rug van de tegenstander van bo-
venaf omvat, geldt dit ook als sweep. 
 De controle moet drie seconden worden behouden. 
 Tenminste één knie van de deelnemer moet op de grond zijn. 

d. Wanneer vanuit een guard positie wordt overgegaan naar een staand ge-
vecht. Een staand gevecht wordt bereikt als beide deelnemers voor drie 
tellen op hun voeten staan. De drie seconden starten als één van de deel-

 
5 Als tijdens het aanvallen vanuit de bovenste positie, zoals bijvoorbeeld een armbar, de deelnemer op zijn rug 
belandt en zijn benen niet gebruikt om te voorkomen dat de tegenstander de zijcontrole bereikt, worden er 
geen punten of voordelen toegekend voor ‘passeren van de guard’. 
5 Het voordeel wordt pas toegekend als de deelnemer geen poging meer onderneemt om ‘passeren van de 
guard’ te voltooien. 
6 Het voordeel wordt pas toegekend als de deelnemer geen poging meer onderneemt om ‘passeren van de 
guard’te voltooien. 
7 Het voordeel wordt alleen toegekend als de deelnemer de rug van de tegenstander controleert waarbij de te-
genstander op handen en knieën met ten minste één knie op de grond zit. De deelnemer doet geen poging 
meer om ‘passeren van de guard’ te voltooien. 
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nemers op beide voeten staat en de ander heeft minimaal één voet op de 
mat waarbij de andere knie geen contact maakt met de grond. 

e. Een voordeel wordt gegeven aan: 
 de deelnemer die de sweep uitvoert maar de toppositie niet gedurende 

3 seconden stabiliseert. 
f. Een deelnemer die succesvol een sweep maakt, maar de toppositie vrijwil-

lig opgeeft krijgt geen voordeel of punten. 

Artikel 10. Overgave (‘submission’) 
Afhankelijk van de leeftijdscategorie zijn verschillende verwurgingen en klemmen 
toegestaan. Voor senioren, junioren en aspiranten geldt: 
1. Alle verwurgingen zijn toegestaan, behalve waarbij de keel/nek met blote 

handen of vingers wordt dicht geknepen. 
2. Alle klemmen op schouder, elleboog en pols zijn toegestaan. 

 
3. De onderstaande klemmen op de benen of voeten zijn toegestaan: 

a. Gebogen beenklemmen. 
b. Gestrekte beenklemmen. 
c. Beenklemmen m.b.v. samendrukking (van de spieren). 
d. Wanneer een deelnemer aan een rechte beenklem van de tegenstander 

probeert te ontsnappen door zijn lichaam te draaien en daardoor moet 
afkloppen, verliest de ontsnappende deelnemer de wedstrijd door overga-
ve (‘submission’). 

4. Overgave (‘submission’) is: 
a. Wanneer de tegenstander twee keer duidelijk afklopt met de hand op de 

deelnemer, op de grond of op zichzelf. 
b. Wanneer de tegenstander duidelijk twee keer afklopt met de voet op de 

grond, wanneer de armen opgesloten zijn. 
c. Wanneer de tegenstander duidelijk vraagt de wedstrijd te staken. 
d. Wanneer de tegenstander schreeuwt of geluid maakt als uiting van pijn 

door de verwurging of klem. 
e. Wanneer de tegenstander het bewustzijn verliest door een toegestane 

verwurging of ongeluk waarvan de oorzaak te wijten is aan de deelnemer. 
De tegenstander verliest de wedstrijd door overgave (‘submission’). 

5. In geval van overgave stopt de MR de wedstrijd. De deelnemer die de tegen-
stander tot overgave heeft gedwongen wordt aangewezen als winnaar. De MR 
strekt de arm boven het hoofd met de palm naar voren. 

6. De deelnemer krijgt een voordeel als de tegenstander bijna tot overgave is 
gedwongen, maar nog net weet te ontkomen. De MR moet bepalen of er wer-
kelijk bijna afgeklopt moest worden. 

7. Wanneer de deelnemer de tegenstander in een overgavecontrole in de veilig-
heidsruimte heeft, mag de MR de wedstrijd niet onderbreken. 
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8. De MR stopt de wedstrijd en hervat de wedstrijd in het midden van de wed-
strijdruimte met de deelnemers staand wanneer gedurende de overgavecon-
trole: 
a. De deelnemers door een correcte verdediging tegen een overgavecontrole 

buiten de gevechtsruimte komen. De deelnemer die de overgavecontrole 
had, krijgt 2 punten. Wanneer er geen correcte verdediging wordt ge-
maakt, wordt de deelnemer die in de controle zit gediskwalificeerd. 

b. Wanneer de deelnemers buiten de gevechtsruimte komen door toedoen 
van de aanvallende deelnemer om naar een overgave te gaan. De aanval-
lende deelnemer krijgt niet de 2 punten. Een voordeel kan eventueel 
worden gegeven als de tegenstander bijna tot overgave was gedwongen. 

Hoofdstuk 5  Straffen, overtredingen en verboden handelin-
gen 

Straffen worden toegekend door de MR met instemming van de SR. 

Artikel 11. Lichte overtredingen 
1. ‘Lichte overtredingen’ worden bestraft met een ‘FOUL’. De MR kondigt de 

straf aan door ‘FOUL’ te roepen en één vuist op schouderhoogte te brengen. 
De straf voor licht verboden handelingen kent 4 stadia, namelijk: 
a. Eerste straf: ‘Penalty’. 
b. Tweede straf: De tegenstander krijgt een voordeel. 
c. Derde straf: De tegenstander krijgt 2 punten. 
d. Vierde straf: Diskwalificatie. 

2. De onderstaande handelingen gelden als ‘licht verboden handeling’ en indien 
toegepast, wordt de straf ‘FOUL’ toegekend: 
a. Bij passiviteit. Passiviteit is gedefinieerd als ‘de deelnemer onderneemt 

geen acties om progressie in de wedstrijd te verkrijgen of blokkeert al-
leen de tegenstander om progressie te behalen’.  
Wanneer één of beide deelnemers in staande positie binnen 10 seconden 
geen actie ondernemen om progressie in de wedstrijd te maken stopt de 
MR de wedstrijd. De MR wijst naar de betreffende deelnemer en maakt 
het gebaar van de straf en roept vervolgens ‘FIGHT’.  
Wanneer het grondgevecht gaande is en een deelnemer toont tekenen 
van passiviteit wijst de MR naar de deelnemer en roept ‘FIGHT’ en telt 10 
seconden af. Als de deelnemer binnen die 10 seconden geen actie heeft 
ondernomen, wordt het signaal van de straf gegeven. Als de deelnemer 
de MR niet kan zien, mag de MR de deelnemer aanraken. 
 Passiviteit kan niet worden gegeven als de deelnemer een aanval van-

uit mount, back control, controle vanaf de zijkant of noord-zuid positie 
verdedigt, of in mout of back control vastzit, zolang de controle ge-
handhaafd blijft.  

 Onder passiviteit wordt ook verstaan: 
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1. Verlaten van de wedstrijdruimte of de tegenstander buiten de 
wedstrijdruimte duwen zonder een technische aanval te maken. 

2. Wanneer de deelnemer over de mat beweegt zonder de strijd aan 
te gaan. 

3. Wanneer beide deelnemers gelijktijdig guard proberen te maken. 
De MR telt 20 seconden af. Als na de 20 seconden geen van de 
deelnemers de toppositie weet te verkrijgen, een overgavecontro-
le heeft of bezig is een positie te bereiken die punten oplevert, 
onderbreekt de MR de wedstrijd. Beide deelnemers krijgen een 
straf. De wedstrijd wordt in het midden staand weer hervat. 

4. Wanneer een deelnemer uit de guard van de tegenstander ont-
snapt, maar niet de strijd hervat. 

5. Wanneer beide deelnemers gelijktijdig gebrek aan strijdvaardig-
heid vertonen gedurende de wedstrijd, ongeacht de positie. 

6. Wanneer een deelnemer ontsnapt uit het grondgevecht en op-
staat, zonder de strijd te hervatten. 

b. Wanneer een deelnemer met de vingers aan de binnenkant van de tegen-
standers jas of broek pakt. Wanneer de deelnemer met de voet aan de 
binnenkant van de jas zit. Wanneer een deelnemer via de binnenkant van 
de jiujitsugi van de tegenstander de buitenkant van de jiujitsugi pakt. 

c. Wanneer een deelnemer de hand in het gezicht van de tegenstander 
plaatst. 

d. Wanneer een deelnemer naar de grond gaat zonder de tegenstander vast 
te pakken. 

e. De band gebruiken voor een techniek zonder dat de band om de middel is 
geknoopt. 

f. Vertragen van de wedstrijd door niet tijdig of onvoorbereid op de mat te 
verschijnen of onnodig (zonder aanwijzing van de MR) de kleding in orde 
maken (openen van de GI, opnieuw knopen van de band of verwijderen 
‘hijab’). 

g. Wanneer de deelnemer meer dan 20 seconden nodig heeft om zijn kleding 
in orde te maken gedurende de wedstrijdpauze.  
 De deelnemer krijgt 20 seconden om jasje en band in orde te maken. 
 De deelnemer krijgt 20 seconden om de broek in orde te maken. 
 De tijden zijn cumulatief. 

h. Voor ‘No-Gi’ wedstrijden is het op geen enkele manier toegestaan de kle-
ding van de tegenstander te pakken. 

i. Bij beginners wedstrijden onder 16 jaar is het verboden voor een deel-
nemer om in gesloten guard te springen, terwijl de tegenstander nog 
staat. Wanneer dit voorkomt, stopt de MR de wedstrijd en herstart deze 
in het midden van de mat met beide deelnemers staand. 

j. Opzettelijk de voet tussen de band en de jas te steken. 
k. Opzettelijk de voet aan de binnenkant van de kraag te plaatsen, zonder 

grip aan dezelfde kant te hebben. 
l. Praten of verbaal commentaar (zonder medische of veiligheidsredenen). 



 

BondsVademecum hoofdstuk 4.13 - Wedstrijdreglement Pag. 18/29 -|- 1 februari 2022 
                                                            jiujitsu ne-waza system 

m. Negeren van aanwijzingen van de MR. 
n. Verlaten van de wedstrijdruimte om te voorkomen dat de tegenstander 

een sweep of neerhaaltechniek kan maken (zie sweep en neerhaaltech-
niek; de punten worden in dat geval wel toegekend). 

o. Verlaten van de wedstrijdruimte na de wedstrijd voordat de winnaar is 
aangekondigd. In dit geval wordt de straf gegeven en de tegenstander 
krijgt een voordeel erbij. 

Artikel 12. Ernstige Overtredingen 
1. ‘Ernstige Overtredingen’ en worden bestraft met ‘diskwalificatie’. De deelne-

mer verliest de wedstrijd. Wanneer een deelnemer een tweede wedstrijd ver-
liest door diskwalificatie, wordt de deelnemer uitgesloten voor de rest van 
het toernooi. 

2. De onderstaande handelingen gelden als ‘Ernstige Overtredingen’: 
a. Elke handeling met de intentie om de tegenstander te blesseren. 
b. De wedstrijdruimte opzettelijk verlaten bij gevaar van overgave, zonder 

het uitvoeren van een correcte ontsnapping.  
c. Elke klem op de ruggengraat, zonder een verwurging (vanuit onderlig-

gend positie naar beneden trekken van het hoofd wordt niet gezien als 
een nekklem). 

d. Wanneer de MR ziet dat de deelnemer geen onderkleding draagt. 
e. De tegenstander hard op de mat laten belanden (SLAM), terwijl deze een 

staande guard positie of een rugpakking heeft. 
f. Neerhaaltechnieken waarmee de tegenstander met het hoofd of nek naar 

de grond wordt gebracht. 
g. Het maken van klemmen op vingers en tenen. 
h. Het maken van verdraaiingen op het been, zoals hielhaak of naar buiten-

draaien van de voet, dus ook alle verdraaiingen van de knie. 
i. Gevaarlijke aanvallen van de zijkant naar de knie (kruisen van het been 

van buiten in een klemsituatie of druk toepassen). Dit is ‘knee-ripping’. 
j. De vingers in de ogen van de tegenstander drukken. 
k. Verwurgen van de tegenstander met de handen en vingers (zonder ge-

bruik te maken van de jiujitsugi met één of beide handen om de nek van 
de tegenstander en druk uitoefenen op de luchtpijp met de duimen) of de 
neus en/of mond bedekken van de tegenstander met de handen en daar-
door de luchttoevoer belemmeren. 

l. Proberen de tegenstander te diskwalificeren door zodanig te handelen dat 
de tegenstander in een verboden positie komt. 

m. Wanneer een deelnemer glibberige of verstevigende middelen op de kleding 
aanbrengt of crèmes (medicatie) gebruikt die van invloed op de tegenstander 
kunnen zijn. 

n. Als de deelnemer zijn jiujitsugi niet kan omwisselen voor een nieuwe bin-
nen de gestelde tijd die door de MR is gegeven. 
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o. Indien een deelnemer die wordt aangevallen met een ‘submission hold’ 
een dusdanige overtreding begaat dat de scheidsrechter de wedstrijd 
moet stoppen. 

p. Wanneer een deelnemer één van de handelingen uitvoert beschreven in 
‘Bijlage 3 Verboden handelingen’ in de betreffende leeftijdscategorie. 

q. Als een deelnemer wangedrag vertoont zoals bedoeld in artikel 16 van 
‘hoofdstuk 4.10 Wedstrijdbepalingen jiujitsu’ in het BondsVademecum8. 

r. Deelnemer bijt, trekt aan haren, slaat, druk uitoefent op genitaliën of ogen 
of bewust een traumatische slag uitdeelt (stoot, elleboog, knietje, kop-
stoot, schop, enzovoort).  

s. Een of beide deelnemers nemen de wedstrijd niet serieus en demonstreren 
speels gedrag en maken een ‘vals gevecht’. 

 

Hoofdstuk 6  Afronding van de wedstrijd 

 

Artikel 13. Beslissing van de wedstrijd 
1. Een deelnemer kan de wedstrijd winnen vóór het aflopen van de wedstrijd-

tijd, als hij een klem of verwurging maakt waardoor de tegenstander afklopt 
of als de MR hiervoor de wedstrijd moet beëindigen. Dit wordt overgave 
(‘submission’) genoemd. 

2. Nadat de wedstrijdtijd is verstreken, wint de deelnemer die de meeste punten 
heeft. 

3. Wanneer beide deelnemers aan het einde van de wedstrijdtijd een gelijk aan-
tal punten hebben, wint de deelnemer die de meeste voordelen heeft. 

4. Wanneer het puntenaantal en het aantal voordelen gelijk is, is het aantal 
straffen bepalend voor wie de wedstrijd wint. 

5. Als de score gelijk is in zowel het aantal punten en het aantal voordelen en 
het aantal straffen, is het de taak van alle scheidsrechters om een winnaar 
aan te wijzen. 

6. In het geval beide deelnemers geblesseerd raken in de semifinale of finale en 
de score gelijk is op het moment van het ongeval en geen van beide deelne-
mers kan doorgaan, wordt de uitslag bepaald door willekeurige keuze. 

Artikel 14. Niet opkomen en terugtrekken 
1. De beslissingen ‘fusen-gachi’ (winnaar door ‘niet opkomen’) wordt gegeven 

door de MR aan de deelnemer wiens tegenstander niet komt opdagen nadat 
de tegenstander drie keer is opgeroepen binnen een periode van minimaal 
drie minuten. De winnaar krijgt 99 punten, de deelnemer die niet is komen 
op dagen krijgt 0 punten. 

 
8 https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-4-regelingen 
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2. De beslissing ‘kiken-gachi’ (winnaar door ‘terugtrekken’) wordt gegeven door 
de MR aan de deelnemer wiens tegenstander zich terugtrekt tijdens de wed-
strijd. De winnaar krijgt 99 punten. De deelnemer die zich terugtrekt krijgt 0 
punten. 

Artikel 15. Blessure, ziekte of ongeval 
1. Als een blessure, ziekte of ongeval zich voordoet, heeft de deelnemer het 

recht op maximaal twee minuten blessuretijd (de totale blessuretijd per deel-
nemer per wedstrijd is twee minuten). 

2. De blessuretijd begint wanneer de MR dit aangeeft. 
3. Indien een bloeding niet na twee behandelingen door de medische begelei-

ding kan worden gestelpt, wordt de wedstrijd gestaakt. 
4. Indien een deelnemer niet in staat is om door te gaan na een blessure, 

neemt de MR een beslissing op basis van onderstaande situaties: 
a. Wanneer de oorzaak van de blessure is te wijten aan de geblesseerde 

deelnemer zelf, verliest de geblesseerde deelnemer de wedstrijd. 
b. Wanneer het niet mogelijk is de oorzaak van de blessure toe te schrijven 

aan een handeling van één van de deelnemers, wint de niet geblesseerde 
deelnemer de wedstrijd. 

c. Wanneer de oorzaak van de blessure is te wijten aan de niet geblesseerde 
deelnemer, wordt de niet geblesseerde deelnemer gediskwalificeerd en 
verliest deze de wedstrijd. 

5. Wanneer een deelnemer onwel wordt en niet meer kan doorgaan, verliest de-
ze de wedstrijd. 

6. Degene die de medische begeleiding verzorgt, neemt de beslissing of een 
deelnemer mag doorgaan of niet. 

7. Als een deelnemer het bewustzijn verliest of een black-out heeft, moet de 
wedstrijd worden gestaakt en wordt de deelnemer uitgesloten voor de rest 
van het toernooi. 

8. Wanneer een deelnemer kramp krijgt, wordt de tegenstander uitgeroepen tot 
winnaar van de wedstrijd. 

9. Wanneer een deelnemer overgeeft of de basislichaamsfuncties verliest waar-
door de deelnemer onvrijwillig urineert of ontlast, wordt de tegenstander uit-
geroepen tot winnaar van de wedstrijd. 

 

Hoofdstuk 7  Teamwedstrijden 

Artikel 16. Teamcompetitie 
Teamcompetitie is toegestaan. De regels zijn hetzelfde als voor de individuele 
competitie. 

Artikel 17. Reserves in teamwedstrijden 
1. Een reserve mag een deelnemer vervangen die geblesseerd of onwel is. 
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2. De reserve moet in dezelfde gewichtsklasse of in een lagere gewichtsklasse 
zitten als degene die wordt vervangen. 

3. Reserves mogen geen gediskwalificeerde deelnemers vervangen. 
4. Reserves moeten ingeschreven en gewogen worden op hetzelfde moment als 

de gebruikelijke deelnemers. 

Hoofdstuk 8  Slotbepaling 

Artikel 18. Situaties die niet beschreven zijn in de reglementen 
In elke situatie die zich voordoet waarin de reglementen niet voorzien, wordt een 
gezamenlijk besluit genomen door de scheidsrechters van de betreffende wed-
strijd. 
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Bijlage 1. Reglement voor jongeren 

Artikel 1. Algemeen 
1. Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het ‘Wedstrijdreglement jiujitsu 

ne-waza system’. 
2. De regels gelden als aanvulling op de regels voor senioren, junioren. 
3. Beneden de leeftijd van 8 jaar is het niet toegestaan deel te nemen aan wed-

strijden. 
4. Jongens en meisjes, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, mo-

gen niet worden ingedeeld in een hogere leeftijdscategorie. 
5. Cadetten, die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen niet 

worden ingedeeld in een hogere leeftijdscategorie. 
6. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, maar waarbij de MR van 

mening is dat de veiligheid van één of beide deelnemers in het geding is, 
moet de MR de wedstrijd onmiddellijk onderbreken en die maatregelen tref-
fen die hij nodig acht. Hij heeft niet het recht hierbij bestraffend op te tre-
den, daarbij de intentie van de handeling in acht nemend. 

7. Alle blessures mogen alleen door degene, die de medische begeleiding ver-
zorgt, worden behandeld. 

8. Bij elke straf, die de MR geeft, zal hij duidelijk aan de deelnemer meedelen 
waarom of waardoor de straf wordt opgelegd. 

Artikel 2. Leeftijdscategorie onder 18 jaar (aspiranten) 
Wedstrijdduur is 5 minuten. 

Artikel 3. Leeftijdscategorie onder 16 jaar (cadetten) 
1. Wedstrijdduur is 4 minuten. 
2. Als een verwurging of klem technisch correct worden uitgevoerd met het doel 

tot ‘submission’, moet de MR de wedstrijd stoppen. De deelnemer die de klem 
of verwurging uitvoert krijgt ‘submission’ toegekend. 

Artikel 4. Leeftijdscategorie onder 12 jaar (jeugd) 
1. Wedstrijdduur is 3 minuten. 
2. Als een verwurging of klem technisch correct wordt uitgevoerd met het doel 

tot ‘submission’, moet de MR de wedstrijd stoppen. De deelnemer die de klem 
of verwurging uitvoert krijgt ‘submission’ toegekend. 
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Bijlage 2. Verboden handelingen per leeftijdscategorie 
 
In deze bijlage alle ‘zwaar’ verboden handelingen per leeftijdscategorie, welke 
een diskwalificatie opleveren 
 

 Verboden 
handeling 

Onder 
12 jaar 

Onder 
15 jaar 

Aspiran-
ten 

Junioren/ 
Senioren 

 

1 Submission 
door benen 
spreiden 

X    

 
2 Verwurging 

met ruggen-
graad klem 

X X   

 
3 Voet over-

strekking X X   

 
4 Verwurging 

met de onder-
arm met ge-
bruik van de 
mouw 

X X   

 
5 Frontale guil-

lotine verwur-
ging 

X X   

 
6  Omoplata X X   
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7 Hoofd in drie-
hoek greep 
trekken 

X X   

 
8 Driehoeks 

controle met 
de armen. 

X X   

 
9 In guard 

springen X X    

10 Druk tegen de 
ribben in ge-
sloten guard 

X X   

 
11 Polsklem X X    

12 Neerhalen met 
een been met 
het hoofd bui-
ten de tegen-
standers li-
chaam 

X X   

 
13 Biceps knijper X X   

 
14 Kuit knijper X X   

 
15 Knie blokke-

ring X X   
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16 Pakken van de 
tenen X X   

 
17 Dunken 

(slam) X X X X 

 
18 Klem op de 

ruggengraat 
zonder ver-
wurging 

X X X X 

 
19 Hielhaak X X X X 

 
20 Verdraaiing 

van de knie X X X X 

 
21 Enkelover-

strekking en 
naar binnen 
draaien 

X X X X 

 
22 Knee ripping X X X X Zie de bijlagedeel onder ta-

bel. 
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23 Pakken van de 
tenen en naar 
buiten draaien 

X X X X 

 
24 Kani-basami 

(schaarworp) X X X X 

 
25 Vingerklem-

men X X X X 

 
26 Neerhaaltech-

niek met het 
hoofd neer-
waarts. 

X X X X 
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Knee ripping 

‘Knee ripping’ is de uitdrukking als er zijwaartse druk op de knie gegeven kan 
worden. Als een deelnemer het bovenbeen tegen de achterkant van het been van 
de tegenstander en de kuit op het lichaam van de tegenstander legt, waarbij de 
voet voorbij de verticale middenlijn van de tegenstanders lichaam is. Hierdoor 
kan van buiten de knie naar binnen worden gedrukt, terwijl de voet van de te-
genstander klem zit tussen de heup en de oksel. 
Het is niet noodzakelijk om de voet van de tegenstander vast te houden om klem 
te zitten. Het doel van deze regel is dat wanneer een deelnemer staat met het 
gewicht op de voet waarvan de knie in gevaar is door druk van de zijkant, dit 
wordt gezien als klem zetten van de voet. 
Hieronder verschillende voorbeelden van ‘knee ripping’: 

 
 
Bij onderstaande situaties is GEEN sprake van ‘knee ripping’. 
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Bijlage 3. Gebaren scheidsrechters 
 

   
2 punten voor de deelnemer 3 punten voor de deelnemer 4 punten voor de deelnemer 

   
Submission (overgave) Voordeel Punt aftrek 

 
 

 

Straf (penalty) Diskwalifikatie  

  

 

Passiviteit staand Passiviteit op de grond  
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Gi Aanpassen Band corrigeren Deelnemer moeten in de ge-

vechtsruimte blijven. 
 


