
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BondsVademecum 

Hoofdstuk 5.07 - Scheidsrechters judo 

 
 

Datum: 25 mei 2021 

 



 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 5.07 - Scheidsrechters judo Pag. 2/20 -|- 25 mei 2021 

 

Vastgesteld bij besluit bondsbestuur d.d. 25 mei 2021 

 

 



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 5.07 - Scheidsrechters judo Pag. 3/20 -|- 25 mei 2021 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

 pagina: 

Nationale Scheidsrechters Commissie Judo (NSCJ) ....................... 5 

Algemeen ............................................................................................................. 5 

Taken: ................................................................................................................. 6 

 

Nationale Scheidsrechters Commissie Aangepast Judo (NSCAJ) .... 6 

 

District Scheidsrechters Commissie Judo (DSCJ) ........................... 7 

Algemeen: ............................................................................................................ 7 

Taken: ................................................................................................................. 8 

 

Scheidsrechteropleiding ................................................................ 9 

Artikel   1 - Algemeen ............................................................................................ 9 

Artikel   2 - Clubscheidsrechter judo niveau 1 ........................................................... 9 

Artikel   3 - Jeugdscheidsrechter judo niveau 2 ......................................................... 9 

Artikel   4 - Scheidsrechter judo niveau 3B ............................................................... 9 

Artikel   5 - Scheidsrechter judo niveau 3A .............................................................. 10 

Artikel   6 - Scheidsrechter judo niveau 4 ................................................................ 10 

Artikel   7 - Scheidsrechter aangepast judo AJ-3B ..................................................... 10 

Artikel   8 - Scheidsrechter aangepast judo AJ-3A ..................................................... 11 

Artikel   9 - Scheidsrechter aangepast judo AJ-4 ....................................................... 11 

Artikel 10 - Functie van de scheidsrechter ............................................................... 11 

Artikel 11 - Aan de scheidsrechter te stellen eisen .................................................... 11 

 

Categorieën en bevoegdheden ..................................................... 12 

Artikel 12 - Clubscheidsrechter judo niveau 1 ........................................................... 12 

Artikel 13 - Jeugdscheidsrechter judo niveau 2 ......................................................... 12 

Artikel 14 - Scheidsrechter judo niveau 3B .............................................................. 12 

Artikel 15 - Scheidsrechter judo niveau 3A .............................................................. 12 

Artikel 16 - Scheidsrechter judo niveau 4 (nationaal) ................................................ 12 

Artikel 17 - Scheidsrechter judo niveau 5 (Continental referee) .................................. 12 

Artikel 18 - Scheidsrechter judo niveau 5 (International referee) ................................ 13 

 

Arbitrage bij wedstrijden voor aangepast judo ............................ 14 

Artikel 19- Scheidsrechter aangepast judo niveau AJ-3B ............................................ 14 

Artikel 20 - Scheidsrechter aangepast judo niveau AJ-3A ........................................... 14 

Artikel 21 - Scheidsrechter aangepast judo niveau AJ-4 (nationaal) ............................ 14 



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 5.07 - Scheidsrechters judo Pag. 4/20 -|- 25 mei 2021 

 

Beoordelingen, beleid en bijscholing ........................................... 15 

Artikel 22 - Scheidsrechters judo niveau 3B ............................................................. 15 

Artikel 23 - Scheidsrechters judo niveau 3A ............................................................. 15 

Artikel 24 - Scheidsrechters judo niveau 4 (nationaal) ............................................... 16 

Artikel 25 - Scheidsrechters aangepast judo ............................................................ 17 

Artikel 26 - Scheidsrechter judo niveau 5 (Continental referee) .................................. 17 

Artikel 27 - Scheidsrechter judo niveau 5 (International referee) ................................ 18 

Artikel 28 - Applicatiecursussen in de districten ........................................................ 18 

Artikel 29 - Districts technische dagen .................................................................... 19 

Artikel 30 - Nationale applicatiecursussen ................................................................ 19 

Artikel 31 - Nationale technische dagen ................................................................... 19 

Artikel 32 - Applicatiecursussen scheidsrechters aangepast judo................................. 19 

Artikel 33 - Kosten................................................................................................ 20 

Artikel 34 - EJU-scheidsrechterseminar ................................................................... 20 

 

 

  



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 5.07 - Scheidsrechters judo Pag. 5/20 -|- 25 mei 2021 

Nationale Scheidsrechters Commissie Judo (NSCJ) 

Algemeen 

1. De NSCJ wordt benoemd door het bondsbestuur en bestaat uit tenminste drie leden 

waarvan tenminste twee scheidsrechter judo niveau 5 en de overige commissieleden 

tenminste scheidsrechter judo niveau 4 (nationaal). 

2. De voorzitter van de commissie wordt in functie benoemd door het bondsbestuur; de 

overige functies worden door de commissieleden onderling verdeeld.  

3. De contacten van de commissie met het bondsbestuur worden onderhouden met de 

portefeuillehouder Leden- en Wedstrijdzaken van het bondsbestuur. 

4. De contacten van de commissie met de portefeuillehouder worden onderhouden door 

de voorzitter.  

5. Indien de commissie haar samenstelling wenst te veranderen, doet zij een voorstel 

aan de betreffende portefeuillehouder.  

6. Wanneer een commissielid door omstandigheden tijdelijk uitvalt of als er andere pro-

blemen zijn, meldt hij dit aan de voorzitter van de commissie. 

7. Het lidmaatschap van een commissie eindigt: 

a. door beëindiging van het lidmaatschap van de JBN; 

b. het niet meer voldoen aan de eis zoals bedoeld onder 1; 

c. door schriftelijke opzegging bij het bondsbestuur. 

8. Commissievergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter, hetzij op eigen ini-

tiatief, hetzij op verzoek van een meerderheid van de commissie. Een commissieverga-

dering kan geen doorgang vinden indien minder dan de helft van het aantal leden in 

persoon aanwezig is.  

9. Het bondsbestuur kan een commissievergadering bijeenroepen. 

10. De agenda van een commissievergadering wordt tenminste veertien dagen vóór deze 

vergadering toegezonden aan de betreffende portefeuillehouder en de overige com-

missieleden. 

11. De betreffende portefeuillehouder of een ander door het bondsbestuur aan te wijzen 

bestuurslid heeft het recht bij de commissievergaderingen aanwezig te zijn en daar 

het woord te voeren. 

12. Van elke vergadering wordt binnen veertien dagen een verslag gezonden naar de be-

treffende portefeuillehouder en naar de leden van de NSCJ. 

13. De commissie is bevoegd een vergadering met de betreffende portefeuillehouder aan 

te vragen. Een aanvraag dient schriftelijk te geschieden. De betreffende portefeuille-

houder bepaalt datum, tijd en plaats voor de vergadering.  

14. De commissie brengt vóór 31 januari verslag uit van haar werkzaamheden van het afge-

lopen jaar aan het bondsbestuur.  

15. Voor onkosten- en reiskostenvergoedingen worden de tarieven aangehouden zoals 

deze door de JBN zijn vastgesteld.  

16. Declaraties moeten binnen een maand nadat de kosten zijn gemaakt op het daarvoor 

bestemde formulier worden ingediend bij het bondsbureau. 
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Taken: 

1. Aansturing en coördinatie (landelijke) arbitragezaken. 

2. Aansturing en bevorderen van uniformiteit arbitrage JBN. 

3. Zich houden aan de arbitragerichtlijnen van de International Judo Federation (IJF) 

4. Middels door het bondsbestuur gedelegeerde bevoegdheid aanpassen van de regle-

menten: 

a. Wedstrijdreglement IJF; 

b. Judo Wedstrijdreglement voor jongeren onder 12 jaar; 

c. Judo Wedstrijdreglement voor aangepast judo. 

5. Uitvoeren van besluiten van het bondsbestuur op organisatorisch gebied. 

6. Geven van terzake doende adviezen aan het bondsbestuur. 

7. Geven van richtlijnen voor de Districts Scheidsrechters Commissies Judo (DSCJ). 

8. Zorgen voor een planning en indeling van de scheidsrechters voor wedstrijden op na-

tionaal en internationaal niveau, evenals wedstrijden in Nederland met internationale 

deelname en het (laten) uitnodigen voor deze wedstrijden. 

9. Zorgen voor een goede begeleiding van de scheidsrechters. 

10. Bijhouden van een presentielijst van de scheidsrechters bij deze wedstrijden. 

11. Aanleveren van het materiaal voor de opleidingen in de districten en het waar nodig 

coördineren van de opleidingen. 

12. Organiseren en houden van applicatiecursussen.  

13. Het vaststellen van de criteria voor de Proeven van Bekwaamheid (PVB)  

14. Het bijhouden van een lijst van docenten en PVB beoordelaars. 

15. Het maken van beoordelingen van scheidsrechters bij wedstrijden op Nationaal niveau 

en het voordragen voor een proeve van bekwaamheid (PVB) voor een hoger niveau of 

voordragen aan het bondsbestuur voor scheidsrechter judo niveau 5. 

16. Het controleren van de declaraties voor onkosten- en reiskostenvergoedingen. 

 

Nationale Scheidsrechters Commissie Aangepast Judo 

(NSCAJ) 

 

 

‘Algemeen’ en ‘Taken’ zijn van overeenkomstige toepassing met die van de NSCJ 
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District Scheidsrechters Commissie Judo (DSCJ) 

Algemeen: 

1. De DSCJ wordt benoemd door het districtsbestuur en bestaat uit tenminste vier leden 

waarvan tenminste twee in het bezit zijn van minimaal niveau 4 (nationaal) en de 

overige commissieleden tenminste niveau 3A.  

2. De voorzitter van de commissie wordt in functie benoemd door het districtsbestuur; 

de overige functies worden door de commissieleden onderling verdeeld.  

3. De contacten van de commissie met het districtsbestuur worden onderhouden door de 

voorzitter met de betreffende portefeuillehouder. 

4. Indien de commissie haar samenstelling wenst te veranderen, doet zij een voorstel 

aan de betreffende portefeuillehouder.  

5. Wanneer een commissielid door omstandigheden tijdelijk uitvalt of als er andere pro-

blemen zijn, meldt hij dit aan de voorzitter. 

6. Het lidmaatschap van een commissie eindigt: 

a. door beëindiging van het lidmaatschap van de JBN; 

b. het niet meer voldoen aan de eis zoals bedoeld onder 1; 

c. door schriftelijke opzegging bij het districtsbestuur. 

7. Commissievergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter, hetzij op eigen ini-

tiatief, hetzij op verzoek van een meerderheid van de commissie. Een commissieverga-

dering kan geen doorgang vinden indien minder dan de helft van het aantal leden in 

persoon aanwezig is.  

8. De agenda van een commissievergadering wordt tenminste veertien dagen vóór deze 

vergadering toegezonden aan de districtssecretaris, de betreffende portefeuillehouder, 

de NSCJ en de overige commissieleden. 

9. De betreffende portefeuillehouder of een ander door het districtbestuur aan te wijzen 

bestuurslid heeft het recht bij de commissievergaderingen aanwezig te zijn en daar 

het woord te voeren. 

10. Van elke vergadering wordt binnen veertien dagen een verslag gezonden naar de 

NSCJ, naar de districtssecretaris en naar de leden van de DSCJ. 

11. Het districtsbestuur kan een commissievergadering bijeenroepen. 

12. De commissie is bevoegd een vergadering met het districtsbestuur aan te vragen. Een 

aanvraag dient schriftelijk te geschieden aan de districtssecretaris. Het districtsbestuur 

bepaalt datum, tijd en plaats voor de vergadering.  

13. De commissie brengt vóór 31 januari verslag uit van haar werkzaamheden van het afge-

lopen jaar aan het districtsbestuur.  

14. Jaarlijks wordt in maart voor het volgende kalenderjaar een deelbegroting en budget-

aanvraag opgesteld in overleg met de betreffende portefeuillehouder. 

15. Voor onkosten- en reiskostenvergoedingen worden de tarieven aangehouden zoals 

deze door de JBN zijn vastgesteld.   

16. Declaraties moeten binnen een maand nadat de kosten zijn gemaakt op het daarvoor 

bestemde formulier worden ingediend bij de betreffende portefeuillehouder. 
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Taken: 

1. Zich houden aan de richtlijnen van de Nationale Scheidsrechter Commissie Judo 

(NSCJ).(invoeren nieuw punt) 

2. De voorzitter van de DSCJ of bij afwezigheid een plaatsvervanger is aanwezig bij ieder 

kwartaaloverleg van NSCJ en DSCJ. 

3. Uitvoeren van besluiten van het districtsbestuur op organisatorisch gebied. 

4. Geven van ter zake doende adviezen aan het districtsbestuur. 

5. Zorgen voor voldoende kwantiteit van het aantal scheidsrechters in het district. 

6. Zorgen voor een planning en indeling van de scheidsrechters voor de districtwedstrij-

den en judotoernooien in het district, waarvoor volgens de Wedstrijdbepalingen Judo 

(hoofdstuk 4.03) goedkeuring is vereist en het uitnodigen voor deze wedstrijden. 

7. Bijhouden of laten bijhouden van een presentielijst van de scheidsrechters bij de in lid 

4 bedoelde judowedstrijden. 

8. Het aanmelden van opleidingen aan de NSCJ en het organiseren van deze opleidingen 

en de  daarbij behorende PVB in overleg en in samenwerking met de NSCJ. 

9. Het aanstellen van een scheidsrechtercoördinator bij de in lid 4 bedoelde wedstrijden. 

10. Indien gewenst ondersteuning geven aan de door de NSCJ georganiseerde applicatie-

cursus. 

11. Het jaarlijks organiseren van technische dag voor de scheidsrechters (en coaches). 

12. Zorgen voor begeleiding van de scheidsrechters. 

13. Het maken van beoordelingen van de scheidsrechters bij de in lid 4 bedoelde judowed-

strijden en het voordragen voor een PVB voor een hoger niveau.  

14. Beoordelen of laten beoordelen van de kwaliteit van de judotoernooien in het district 

waarvoor volgens de Wedstrijdbepalingen Judo (hoofdstuk 4.03) goedkeuring is ver-

eist en hierover te rapporteren aan het districtsbestuur. 

15. Verlenen van bijstand aan de organisatie van Nederlandse kampioenschappen, natio-

nale bondskampioenschappen en Nederlands Kwalificatie toernooi, die in het district 

worden gehouden. 
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Scheidsrechteropleiding  

Artikel 1 - Algemeen 

1. Er zijn de volgende opleidingen voor scheidsrechter judo: 

a. Clubscheidsrechter judo niveau 1 

b. Jeugdscheidsrechter judo niveau 2 

c. Scheidsrechter judo niveau 3B 

d. Scheidsrechter aangepast judo niveau AJ-3B  

2. Data, tijden en locatie van de onder a t/m d genoemde opleidingen worden vastgesteld 

door het bondsbestuur in overleg met de Nationale Scheidsrechters Commissie Judo 

(NSCJ), de Nationale Scheidsrechters Commissie voor aangepast judo (NSCAJJ, res-

pectievelijk met de District Scheidsrechters Commissie Judo (DSCJ). 

3. De docenten worden voor de opleidingen zoals bedoeld onder a, b en c in overleg met 

de DSCJ aangesteld door de NSCJ.  

Docenten voor opleidingen voor de opleiding  zoals bedoeld onder d worden aangesteld 

door de NSCAJJ. 

4. Voor scheidsrechters niveau 3A, niveau 4, alsmede AJ-3A en AJ-4 zijn begeleidingstra-

jecten die door of namens de NSCJ respectievelijk de NSCAJ worden uitgevoerd. 

5. Door de DSCJ respectievelijk de NSCJ worden ‘scouts’ aangesteld die kandi-

daatscheidsrechters voor niveau 3A respectievelijk niveau 4 assisteren bij het begelei-

dingstraject. 

Artikel 2 - Clubscheidsrechter judo niveau 1 

1. Toelatingseisen voor de opleiding: 

a. op 31 december van het lopende jaar minimaal de leeftijd van 14 jaar hebben 

bereikt; 

b. vaardigheid: 2e kyu judo. 

2. De opleiding bestaat uit één module (dagdeel) van vier uur. 

Artikel 3 - Jeugdscheidsrechter judo niveau 2 

1. Toelatingseisen voor de opleiding: 

a. op 31 december van het lopende jaar minimaal de leeftijd van 14 jaar hebben 

bereikt; 

b. vaardigheid: 2e kyu judo. 

2. De opleiding bestaat uit twee modules (dagdelen) van elk vier uur, gevolgd door een 

praktijkopleiding bestaande uit een verplichte begeleiding van maximaal een jaar door 

de DSCJ. 

Artikel 4 - Scheidsrechter judo niveau 3B  

1. Toelatingseisen voor de opleiding: 

a. op 31 december van het lopende jaar minimaal de leeftijd van 16 jaar hebben 

bereikt; 

b. vaardigheid: minimaal 1e kyu judo; 
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c. beoordeling door DSCJ dat er voldoende praktijkervaring als Jeugdscheidsrechter 

judo niveau 2 is opgedaan. 

2. De opleiding bestaat uit één module (dagdeel) van vier uur.  

3. De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid (PVB), welke bestaat 

uit twee delen: een schriftelijks toets over de kennis van het Judo wedstrijdreglement 

en een praktijk gedeelte. 

4. De kandidaat moet eerst slagen voor de schriftelijke toets alvorens hij kan deelnemer 

aan het praktijk gedeelte. 

5. De kandidaat wordt beoordeeld als hoofdscheidsrechter en als hoekscheidsrechter.  

6. Kandidaten die slagen voor zowel de schriftelijke toets als voor het praktijk gedeelte 

worden ingeschaald als ‘Scheidsrechter Judo niveau 3B’. 

Artikel 5 - Scheidsrechter judo niveau 3A 

1. Toelatingseisen voor het begeleidingstraject: 

a. Minstens zes maanden niveau 3B. 

b. Naar beoordeling van de DSCJ voldoende vaardig gebleken. 

2. Op basis van de resultaten van het begeleidingstraject kunnen de kandidaten uitgeno-

digd worden om een PVB praktijk te doen voor niveau 3A.  

3. Kandidaten die slagen worden ingeschaald als ‘Scheidsrechter Judo niveau 3A’. 

Artikel 6 - Scheidsrechter judo niveau 4 

Door de NSCJ geselecteerde kandidaten voor scheidsrechter judo niveau 4 (nationaal) ne-

men deel aan een scoutingtraject waarbij men arbitreert bij door de NSCJ aangewezen 

evenementen. Bij voldoende beoordeling (door twee scouts) wordt de kandidaat door de 

NSCJ in staat gesteld als arbiter deel te nemen aan een intensief begeleidingstraject van 

minimaal twee evenementen. Dit begeleidingstraject is volledig gericht op de deelname 

aan de PVB. 

Artikel 7 - Scheidsrechter aangepast judo AJ-3B1 

1. Toelatingseisen voor de opleiding: 

 a. Affiniteit met de doelgroep. 

 b. Regulier niveau 3A, 4 of 5. 

 c. Kandidaten niveau 3B zijn toelaatbaar mits zij als arbiter voldoende ervaren zijn, 

dit ter beoordeling van de eigen DSCJ en NSCAJ. 

2 De opleiding bestaat uit een theoriemodule, voorafgegaan door zelfstudie en gevolgd 

door een praktijkmodule. Beide modules worden afgesloten met een PVB. De PVB the-

orie moet voldoende zijn om deel te kunnen nemen aan het praktijkgedeelte. 

3. Kandidaten die slagen worden ingeschaald als ‘Scheidsrechter Aangepast Judo niveau 

AJ-3B’. 

                                           
1 Een scheidsrechter kan dus zowel ‘regulier’ scheidsrechter zijn als een ‘AJ’-, 

   waarbij de gradatie van elkaar kunnen afwijken.  
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Artikel 8 - Scheidsrechter aangepast judo AJ-3A 

1. Toelatingseisen voor het begeleidingstraject: 

a. Minstens zes maanden niveau AJ-3B. 

b. Naar beoordeling van de NSCAJ voldoende vaardig gebleken. 

2. Op basis van de resultaten van het begeleidingstraject kunnen de kandidaten uitgeno-

digd worden om een PVB praktijk te doen voor niveau AJ-3A.  

3. Kandidaten die slagen worden ingeschaald als ‘Scheidsrechter Aangepast Judo niveau 

AJ-3A’. 

Artikel 9 - Scheidsrechter aangepast judo AJ-4 

1. Toelatingseisen voor het begeleidingstraject: 

 a. Minstens één jaar niveau AJ-3A. 

 b. Regulier niveau 3A of hoger. 

 c. Minimaal 1e dan judo. 

 d. Workshop ‘begeleiden’ in het district gevolgd. 

 e. Naar beoordeling van de NSCAJ voldoende vaardig gebleken. 

2. Op basis van de resultaten van het begeleidingstraject kunnen de kandidaten uitgeno-

digd worden om een PvB praktijk te doen voor niveau AJ-4.  

3. Kandidaten die slagen worden ingeschaald als ‘Scheidsrechter Aangepast Judo niveau 

AJ-4 (nationaal)’. 

Artikel 10 - Functie van de scheidsrechter 

1. Het leiden van de judowedstrijd.  

2. Het vaststellen van de winnaar binnen de afspraken en regels, zoals vermeld in het 

Judo Wedstrijdreglement en zoals vermeld in het Judo Wedstrijdreglement voor Jon-

geren onder 12 jaar, alsmede voor scheidsrechters met een AJ- het judo wedstrijdre-

glement voor aangepast judo.  

Artikel 11 - Aan de scheidsrechter te stellen eisen  

1. De scheidsrechtermoet in staat zijn om in de wedstrijd bepaalde acties of het gevolg 

van die acties te voorzien; de scheidsrechter dient dus over judo-ervaring te beschik-

ken. 

2. De scheidsrechter draagt de kleding zoals is voorgeschreven door het bondsbestuur.  

3.  De scheidsrechter is correct in houding en gedrag.  
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Categorieën en bevoegdheden 

Artikel 12 - Clubscheidsrechter judo niveau 1 

Is bevoegd om in de eigen sportschool / vereniging en bij kleine onderlinge toernooien, 

waarvoor volgens de Wedstrijdbepalingen Judo (hoofdstuk 4.03) geen goedkeuring is ver-

eist, als scheidsrechter te fungeren. 

Artikel 13 - Jeugdscheidsrechter judo niveau 2 

Is bevoegd om judowedstrijden te leiden in de leeftijdscategorie tot 12 jaar, onder de 

begeleiding van een door de DSCJ aangewezen scheidsrechter judo minimaal niveau 3B. 

Artikel 14 - Scheidsrechter judo niveau 3B  

1. Arbitreert bij alle voorkomende wedstrijden in het district, waar men voor uitgenodigd 

wordt. Kan, ter beoordeling door de DSCJ, worden ingezet bij de voorronden van de 

Nederlandse kampioenschappen en de nationale bondskampioenschappen in het dis-

trict.  

2. Kan, indien nodig, fungeren als tijdwaarnemer en scorebordbediener bij de Neder-

landse kampioenschappen en nationale bondskampioenschappen.  

Artikel 15 - Scheidsrechter judo niveau 3A  

1. Arbitreert bij alle soorten districtswedstrijden die in het district waaronder hij ressor-

teert plaatsvinden en bij door de JBN goedgekeurde internationale wedstrijden. 

2. Kan op uitnodiging van de NSCJ, na voordracht door de DSCJ, worden ingezet bij de 

Nederlands Kwalificatie toernooien en het Nederlands Kampioenschap onder 15 jaar.  

3. Fungeert, indien nodig, als tijdwaarnemer en scorebordbediener bij de Nederlandse 

kampioenschappen en nationale bondskampioenschappen.  

Artikel 16 - Scheidsrechter judo niveau 4 (nationaal)  

1. Arbitreert bij Nederlandse kampioenschappen, nationale bondskampioenschappen en 

voorrondes van deze kampioenschappen in de districten (districtskampioenschappen), 

evenals bij de Nederlandse Kwalificatie toernooien en verder alle andere wedstrijden 

waar men voor uitgenodigd wordt. 

2. Het is een scheidrechter judo niveau 4 (nationaal) niet toegestaan te fungeren als 

coach bij Nederlandse kampioenschappen, nationale bondskampioenschappen en de 

Nederlandse Kwalificatie toernooien. 

3. Indien een scheidsrechter op uitnodiging, of op eigen verzoek gaat arbitreren in het 

buitenland, moet hij hiervan vooraf schriftelijke melding doen aan de NSCJ. 

Artikel 17 - Scheidsrechter judo niveau 5 (Continental referee) 

1. De Continental referee arbitreert bij wedstrijden van de EJU en van de JBN.  

2. Indien een Continental referee op uitnodiging, of op eigen verzoek gaat arbitreren in 

het buitenland, moet hij hiervan vooraf schriftelijke melding doen aan de NSCJ.  
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3. Het is een Continental referee niet toegestaan te fungeren als coach bij wedstrijden 

van de IJF en(/of) de EJU, evenals bij Nederlandse kampioenschappen, nationale 

bondskampioenschappen en de Nederlandse Kwalificatie toernooien.  

Artikel 18 - Scheidsrechter judo niveau 5 (International referee) 

1. De international referee arbitreert bij wedstrijden van de IJF, EJU en JBN. 

2. Indien een international referee op uitnodiging, of op eigen verzoek gaat arbitreren 

het buitenland, moet hij hiervan vooraf melding doen aan de NSCJ. 

3. Het is een international referee niet toegestaan te fungeren als coach bij wedstrijden 

van de IJF en(/of) de EJU, evenals bij en Nederlandse kampioenschappen, nationale 

bondskampioenschappen en de Nederlandse Kwalificatie toernooien. 
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Arbitrage bij wedstrijden voor aangepast judo 

Artikel 19- Scheidsrechter aangepast judo niveau AJ-3B 

1. De scheidsrechter met licentie AJ-3B is actief bij door de JBN goedgekeurde aangepast 

judo wedstrijden op club- en districtsniveau samen met scheidsrechters niveau AJ-3A 

en AJ-4.  

 Daarnaast is de scheidsrechter AJ-3B actief op alle voorkomende door de JBN goed-

gekeurde aangepast judo toernooien waar men door de NSCAJ voor uitgenodigd wordt. 

2. De scheidsrechter AJ-3B is bevoegd om bij kampioenschappen aangepast judo op na-

tionaal niveau als tijdwaarnemer en scorebordbediener te functioneren. 

Artikel 20 - Scheidsrechter aangepast judo niveau AJ-3A 

1. De scheidsrechter met licentie AJ-3A is actief bij aangepast judo wedstrijden op club- 

en districtsniveau, waarbij de scheidsrechter AJ-3A ingezet kan worden als begeleider 

van AJ-3B scheidsrechters. 

2. De scheidsrechter AJ-3A kan op uitnodiging van de NSCAJ ingezet worden bij aange-

past judo toernooien op nationaal en internationaal niveau. 

Artikel 21 - Scheidsrechter aangepast judo niveau AJ-4 (nationaal) 

1. De scheidsrechter met licentie AJ-4 is actief op door de JBN goedgekeurde nationale- 

en internationale aangepast judo wedstrijden en bij alle verdere door de JBN goedge-

keurde aangepast judo toernooien.  

2. De scheidsrechter AJ-4 kan hierbij worden ingezet als begeleider van AJ-3B en AJ-3A 

scheidsrechters. 

 

  



 

 

 

 

BondsVademecum hoofdstuk 5.07 - Scheidsrechters judo Pag. 15/20 -|- 25 mei 2021 

Beoordelingen, beleid en bijscholing 

Artikel 22 - Scheidsrechters judo niveau 3B  

1. Een scheidsrechter judo niveau 3B dient per wedstrijdseizoen tenminste driemaal be-

schikbaar te zijn om te arbitreren bij een districtswedstrijd in het district waarin hij is 

geregistreerd. De DSCJ kan een scheidsrechter toestemming geven zich beschikbaar 

te stellen in een ander district. 

2. Scheidsrechters judo niveau 3B worden met behulp van beoordelingsformulieren be-

oordeeld door scheidsrechters judo minimaal niveau 3A, welke als zodanig worden 

aangesteld door de betreffende DSCJ. Aan het eind van het seizoen wordt er voor elke 

scheidsrechter judo niveau 3B van alle beoordelingen een gemiddelde eindbeoordeling 

gemaakt.  

Deze gemiddelde eindbeoordeling dient als richtlijn voor de DSCJ om tot een juiste 

afgewogen algehele beoordeling te kunnen komen. Deze eindbeoordelingen worden 

door de DSCJ in samenwerking met de betreffende beoordelaars gemaakt.  

3. Indien aan de hand van de eindbeoordeling van een scheidsrechter judo niveau 3B de 

DSCJ besluit dat deze scheidsrechter niet (meer) voldoet aan de criteria van niveau 

3B, wordt betrokkene ingeschaald als Jeugdscheidsrechter judo niveau 2. 

4. Een scheidsrechter judo niveau 3B die gedurende twee opvolgende jaren een districts 

applicatiecursus en/of districts technische dag niet bijwoont, wordt ingeschaald als 

Jeugdscheidsrechter judo niveau 2. 

5. Een scheidsrechter judo niveau 3B die in een wedstrijdseizoen niet tenminste driemaal 

beschikbaar is om te arbitreren bij een districtswedstrijd, wordt ingeschaald als Jeugd-

scheidsrechter judo niveau 2. 

6. De DSCJ meldt de mutatie aan de betreffende scheidsrechter en binnen 14 dagen 

tevens schriftelijk aan het betreffende districtsbestuur, alsmede aan de NSCJ. 

7. Het districtsbestuur draagt verder zorg voor verwerking door het bondsbureau van de 

mutaties in de ledenadministratie.  

Artikel 23 - Scheidsrechters judo niveau 3A   

1. Scheidsrechters judo niveau 3B, met minimaal zes maanden praktijkervaring en hierbij 

naar oordeel van de DSCJ voldoende kwaliteit hebben getoond, kunnen door middel 

van een zelfstudie programma in aanmerking komen voor een proeve van bekwaam-

heid (PVB). Deze PVB wordt, na overleg en met toestemming van de NSCJ, georgani-

seerd door de DSCJ en wordt gehouden bij een door de DSCJ in overleg met de NSCJ 

geschikt geacht evenement.  

2. Kandidaten uit andere districten kunnen eventueel deelnemen om zodoende het aantal 

plaatsen waar geëxamineerd wordt te beperken. 

3. De betreffende DSCJ brengt zelf hun kandidaten van alle bijzonderheden op de hoogte.  

4. De DSCJ stelt PVB-beoordelaars aan met minimaal niveau 4 (nationaal). 

 Bij de PVB is een lid van (of een vertegenwoordiger namens) de Toetsingscommissie 

aanwezig die vaststelt of voldaan is aan de criteria en of de PVB volgens de landelijke 

normen en afspraken wordt gehouden. 
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5. Een scheidsrechter judo niveau 3A dient per wedstrijdseizoen tenminste driemaal be-

schikbaar te zijn om te arbitreren bij een voorronde van een Nederlands kampioen-

schap of nationaal bondskampioenschap in het district waarin hij is geregistreerd. De 

DSCJ kan de scheidsrechter toestemming geven zich beschikbaar te stellen in een 

ander district. 

6. Scheidsrechter judo niveau 3A worden met behulp van beoordelingsformulieren be-

oordeeld door scheidsrechters met minimaal niveau 4 (nationaal), welke als zodanig 

worden aangesteld door de betreffende DSCJ. Aan het eind van het seizoen wordt er 

voor elke scheidsrechter judo niveau 3A van alle beoordelingen een gemiddelde eind-

beoordeling gemaakt.  

 Deze gemiddelde eindbeoordeling dient als richtlijn voor de DSCJ om tot een juiste 

afgewogen algehele beoordeling te kunnen komen. Deze beoordelingen worden door 

de DSCJ in samenwerking met de betreffende beoordelaars gemaakt.  

 De eindbeoordeling van een scheidsrechter judo niveau 3A, die volgens de DSCJ niet 

meer voldoet aan de criteria, wordt voorgelegd aan de NSCJ. De NSCJ besluit of be-

trokkene wel of niet moet worden ingeschaald als scheidsrechter judo niveau 3B. De 

DSCJ wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van dit besluit.  

7. Een scheidsrechter judo niveau 3A die voor twee opvolgende jaren de applicatiecursus 

en/of districts technische dag niet bijwoont, wordt na melding en overleg door de DSCJ 

aan de NSCJ, ingeschaald als scheidsrechter judo niveau 3B. 

 Onder opgave van redenen stelt de DSCJ de betrokkene en het districtsbestuur schrif-

telijk in kennis van het besluit. 

Artikel 24 - Scheidsrechters judo niveau 4 (nationaal) 

1. Hiervoor is een proeve van bekwaamheid (PVB). De datum (of data) van deze PVB 

wordt (worden) op het ‘rooster' van de NSCJ geplaatst. 

2. De PVB bestaat uit een praktijk gedeelte dat één of twee keer per wedstrijdseizoen, 

tijdens een Nederlands kampioenschap, nationaal bondskampioenschap of Nederlands 

Kwalificatie toernooi wordt afgenomen.  

3. Elk district kan kandidaten voordragen. Kandidaten worden door hun DSCJ geselec-

teerd uit de beste scheidsrechters judo niveau 3A die als zodanig minimaal één jaar 

ervaring hebben en een actieve staat van dienst moeten hebben. 

4. De kandidaten worden door de NSCJ opgenomen in een scoutingtraject bij door de 

NSCJ aangewezen evenementen en beoordeeld of men in principe geschikt is bevon-

den voor de PVB. Het resultaat van de beoordeling wordt aan de DSCJ medegedeeld. 

 De betreffende DSCJ moet zelf hun kandidaten van alle bijzonderheden op de hoogte 

brengen.  

5. Een scheidsrechter judo niveau 4 (nationaal) dient per wedstrijdseizoen tenminste 

tweemaal beschikbaar te zijn om te arbitreren bij een Nederlands kampioenschap, een 

nationaal bondskampioenschap of het Nederlands Kwalificatie toernooi en tenminste 

tweemaal bij een voorronde van een Nederlands kampioenschap of nationaal bonds-

kampioenschap in het district waarin hij is geregistreerd.  

6. Scheidsrechters judo niveau 4 (nationaal) worden niet door hun DSCJ beoordeeld maar 

worden beoordeeld door scheidsrechters judo niveau 5. 
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7. Aan het eind van het seizoen wordt er, voor elke scheidsrechter judo niveau 4 (natio-

naal), van alle beoordelingen een gemiddelde eindbeoordeling gemaakt.  

 Deze gemiddelde eindbeoordeling dient als richtlijn voor de NSCJ om tot een juiste 

afgewogen algehele beoordeling te kunnen komen. Deze beoordelingen worden tijdens 

een speciaal daartoe uitgeschreven vergadering door de NSCJ gemaakt. 

8. Een scheidsrechter judo niveau 4 (nationaal), die bij aanvang van het seizoen geen 

applicatiecursus heeft gevolgd, wordt dat seizoen niet ingedeeld op Nederlandse kam-

pioenschappen, nationale bondskampioenschappen en Nederlandse Kwalificatie toer-

nooien. 

9. Een scheidsrechter judo niveau 4 (nationaal), die twee jaar achtereen niet actief is 

geweest bij een Nederlands kampioenschap, een nationaal bondskampioenschap en of 

de voorronden daarvan, of het Nederlands Kwalificatie toernooi, wordt opnieuw inge-

schaald als scheidsrechter judo niveau 3A en zal opnieuw aan een PVB moeten deel-

nemen, zulks ter beoordeling door de NSCJ.  

Artikel 25 - Scheidsrechters aangepast judo2 

1. Scheidsrechters aangepast judo dienen per wedstrijdseizoen tenminste éénmaal be-

schikbaar te zijn om te arbitreren bij een wedstrijd aangepast judo. 

2. Arbiters aangepast judo dienen zich te houden aan de ‘Gedragscode JBN arbitrage’ 

(BondsVademecum hoofdstuk 5.06). 

3. Indien een scheidsrechter op uitnodiging, of eigen verzoek gaat arbitreren in het bui-

tenland, moet hij hiervan vooraf schriftelijke melding doen aan de NSCAJ. 

4. Scheidsrechters aangepast judo moeten als regulier arbiter actief zijn en de verplichte 

bijscholingen volgen. Wanneer dit niet  het geval is, kan men niet meer bij wedstrijden 

aangepast judo ingezet worden. 

5. Scheidsrechters aangepast judo dienen verplichte applicatiecursussen te volgen. Bij 

afwezigheid kan de NSCAJ besluiten de arbiter niet in te zetten totdat bijscholing heeft 

plaatsgevonden. 

6. Scheidsrechters aangepast judo dragen, op het moment dat zij als AJ-arbiter in functie 

zijn, de badge die bij hun AJ-licentie hoort.  

7. Voor begeleiding van scheidsrechters aangepast judo wordt gebruik gemaakt van het 

portfolio ‘Arbitrage aangepast judo’. De scheidsrechter die begeleid wordt is zelf ver-

antwoordelijk voor het portfolio. 

8. De NSCAJ beslist over toelating tot de opleidingen tot scheidsrechter AJ-3B en de be-

geleidingstrajecten en PVB tot scheidsrechter AJ-3A en AJ-4. Het portfolio is hierbij 

een belangrijk middel. 

Artikel 26 - Scheidsrechter judo niveau 5 (Continental referee) 

1. Kandidaten worden door de NSCJ geselecteerd en moeten voldoen aan de volgende 

voorwaarden:  

 - minimaal vier jaar ervaring als scheidsrechter judo niveau 4 (nationaal); 

 - zowel nationaal als in het district zeer actief;  
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 - leeftijd 25-50 jaar; 

 - minimaal 2e Dan;  

 - voldoende uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse taal.  

2. Selectie- en voorbereidingscriteria: 

 - een kandidaat wordt één jaar vóór de kandidaatstelling uitvoerig bekeken door de 

NSCJ;  

 - één jaar vóór het examen wordt de kandidaatstelling bekend gemaakt;  

 - de kandidaat wordt daarna uitgenodigd voor alle nationale evenementen, waarbij 

een maximum aan begeleiding en beoordeling geboden zal worden;  

 - de kandidaat moet zich door zelfstudie vertrouwd maken met DVD (is echter geen 

examenonderdeel);  

 - de kandidaat bestudeert het Wedstrijdreglement van de IJF in de Engelse taal 

(zelfstudie).  

3. Het examen wordt eenmaal per jaar gehouden tijdens een door de EJU te bepalen 

evenement. 

4. Nederlandse scheidsrechters judo niveau 5 krijgen van de NSCJ geen jaarbeoordeling. 

Artikel 27 - Scheidsrechter judo niveau 5 (International referee) 

1. De aangesloten landen van de Europese Judo Unie (EJU) mogen kandidaten aanmel-

den. Voor Nederland geschiedt dit door het bondsbestuur, op voordracht van de NSCJ  

2. De kandidaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:  

 - minimaal vier jaar ervaring als scheidsrechter niveau 5 Continental referee; en 

actief zijn op nationaal en internationaal niveau; 

 - door de EJU hoog gekwalificeerd, niet langer geleden dan 12 maanden vooraf-

gaande aan de datum van het examen;  

 - leeftijd 29-55 jaar; 

 - minimaal 3e Dan; 

 - moet kunnen communiceren in de Engelse, Franse of Spaanse taal. 

3. De bevestiging van de officiële kandidaatstelling berust bij de scheidsrechterscommis-

sie van de EJU. 

4. Nederlandse scheidsrechters judo niveau 5 krijgen van de NSCJ geen jaarbeoordeling.  

Artikel 28 - Applicatiecursussen in de districten 

1. De applicatiecursussen dienen vóór aanvang van het nieuwe wedstrijdseizoen plaats 

te vinden. De organisatie berust bij het bondsbureau in samenwerking met de NSCJ 

en DSCJ. De NSCJ wijst een docent voor deze cursus aan. In principe is de docent 

deelnemer aan het EJU-scheidsrechtersseminar.  Deze cursus is verplicht gesteld 

voor: 

- Jeugdscheidsrechters judo niveau 2; 

- Scheidsrechters judo niveau 3B; 

- Scheidsrechters judo niveau 3A. 

2. Bij de applicatiecursussen wordt dezelfde DVD gepresenteerd die gebruikt is tijdens 

het EJU-scheidsrechtersseminar. 

3. Verplichte duur van de applicatiecursus is minimaal 4 uur. 
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4. Indien een scheidsrechter op de voor de applicatiecursus in zijn district vastgestelde 

datum om enigerlei reden niet aanwezig kan zijn, is deze verplicht de applicatiecursus 

in een ander district te volgen.  

Artikel 29 - Districts technische dagen  

1. Naast de applicatiecursussen in de districten organiseren de DSCJ ook een technische 

dag, waarbij gestreefd wordt deze dag zo kort mogelijk na de Nationale technische 

dag in de maand januari te houden, al of niet naar voorbeeld van de nationale techni-

sche dag. De DSCJ werken hier autonoom en organiseren naar eigen inzicht voor wat 

betreft stof en tijd. De doelstelling is echter duidelijk: ‘het beter opleiden van de 

scheidsrechters’. De DSCJ wordt hierin gesteund door hun eigen International referees, 

Continental referees of scheidsrechters  judo niveau 4 (nationaal) en men kan onder-

steuning vragen aan de NSCJ.  

2. Deze technische dag is verplicht gesteld voor 

- Jeugdscheidsrechters judo niveau 2; 

- Scheidsrechters judo niveau 3B; 

- Scheidsrechters judo niveau 3A. 

3. De Districts technische dag heeft een minimale duur van 4 uur. 

4. Indien een scheidsrechter op de voor de technische dag in zijn district vastgestelde 

datum om enigerlei reden niet aanwezig kan zijn, is het toegestaan de technische dag 

in een ander district te volgen.  

Artikel 30 - Nationale applicatiecursussen  

1. Na het EJU-scheidsrechtersseminar volgt de nationale applicatiecursus, welke door de 

NSCJ wordt georganiseerd, die tevens een deelnemer aan het EJU-seminar aanwijst 

om als docent te fungeren. Voor deze nationale applicatiecursus worden uitgenodigd:  

- Bondstrainers;  

- Scheidsrechters judo niveau 4 en 5. 

2. De instructie tijdens deze applicatiecursus wordt gegeven met behulp van dezelfde 

DVD die gebruikt is tijdens het EJU-scheidsrechtersseminar.  

Artikel 31 - Nationale technische dagen  

1. Eenmaal per jaar organiseert de NSCJ een technische dag. Het streven is om de tech-

nische dag  halverwege het seizoen (indien mogelijk in de maand januari) te laten 

plaats vinden. Deelnemers zijn scheidsrechters judo niveau 4 en 5. Er is een verplich-

ting tot deelname.  

2. De deelnemers gaan daarbij indien gewenst gekleed in 'judo-gi'. Er is een plenaire 

instructie waarna op de mat situationeel nage-waza of ne-waza situaties worden be-

sproken. De duur van deze technische dag wordt op minimaal 4 uur gesteld.  

Artikel 32 - Applicatiecursussen scheidsrechters aangepast judo  

1. Minstens éénmaal per twee jaar wordt een landelijke applicatiecursus aangepast judo 

aangeboden. Applicatiecursussen aangepast judo zijn voor alle scheidsrechters met 

een aangepast judo licentie verplicht. 
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2. Een scheidsrechter aangepast judo die twee opvolgende applicatiecursussen aange-

past judo niet bijwoont, wordt door de NSCAJ een licentie lager ingeschaald. De NSCAJ 

is bevoegd hier in bijzondere gevallen van af te wijken. 

Artikel 33 - Kosten  

Aan alle applicatiecursussen en technische dagen zijn geen kosten verbonden en de reis-

kosten van de deelnemende scheidsrechters worden vergoed op basis van de bij de JBN 

geldende regels. 

Artikel 34 - EJU-scheidsrechterseminar  

1. Eenmaal per jaar organiseert de EJU een scheidsrechtersseminar voor de aangesloten 

landen. Deelnemers zijn personen die in hun land op het hoogste niveau leiding geven 

aan de arbitrage.  

2. Voor de JBN zijn dit twee leden van de NSCJ, waaronder in ieder geval de voorzitter 

van de NSCJ of diens plaatsvervanger. De Nederlandse vertegenwoordigers maken 

een verslag van het seminar en rapporteren aan het bondsbestuur. Tevens informeren 

zij de overige Nederlandse internationale scheidsrechters en zijn docent bij de natio-

nale applicatiecursus.  

 

 


