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Inleiding 

Wedstrijdsystemen 

Binnen het jiujitsu onderscheiden we vier wedstrijdsystemen. Deze wedstrijdsystemen 

zijn conform de wedstrijdsystemen zoals deze worden gehanteerd door de JJIF (Jiujitsu 

International Federation). Deze jiujitsu wedstrijdsystemen zijn: 

a. Duo System (DS) 

b. Fighting System (FS) 

c. Newaza System (NS) 

d. Show System (SS) 

Voor elk wedstrijdsysteem is een aparte scheidsrechterlicentie vereist. De voorkeur wordt 

gegeven aan het hebben van meerdere licenties, om bij meer dan in één wedstrijdsys-

teem te kunnen arbitreren. 

Taken van de scheidsrechter 

1. Zorgdragen voor veiligheid van deelnemers en omgeving. 

2. Beoordelen van de acties van deelnemers tijdens een jiujitsu wedstrijd en het toe-

kennen van punten of straffen. 

3. Leiden van de jiujitsu wedstrijd. 

4. Vaststellen van de winnaar binnen de afspraken en regels, zoals vermeld in het Jiu-

jitsu Wedstrijdreglement en zoals vermeld in het Jiujitsu Wedstrijdreglement voor 

Jongeren onder 12 jaar. 

Aan de scheidsrechter te stellen eisen 

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

van die acties te overzien. De scheidsrechter dient dus over jiujitsu ervaring te be-

schikken met een kyu- of dangraad die dat aantoont. De hoogte van de graad is af-

hankelijk van het scheidsrechterniveau. 

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

3. De scheidsrechter is correct in houding en gedrag, zoals staat beschreven in het 

BondsVademecum hoofdstuk 5.06 ‘Gedragscode JBN arbiters’. 

Scheidsrechterniveaus 

Er zijn 5 niveaus voor een scheidsrechter jiujitsu: 

a. Niveau 1: clubscheidsrechter. 

b. Niveau 2: jeugdscheidsrechter. 

c. Niveau 3B: beginnend scheidsrechter 

d. Niveau 3A: ervaren scheidsrechter  

e. Niveau 4: nationaal scheidsrechter. 

f. Niveau 5: internationaal scheidsrechter. 
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Per licentie (wedstrijdsysteem) kan een scheidsrechter een ander niveau hebben. Onder 

het hoofdstuk ‘Eisen en Bevoegdheden’ staan de niveaus beschreven. De opleidingen van 

de scheidsrechters niveau 1 tot en met 3B worden verzorgd door het district. Indien een 

district niet of onvoldoende in staat is om de niveaus 1 tot en 3B op te leiden of te bege-

leiden, kan deze rol op verzoek van het district door de NSCJJ worden ingevuld.  

De opleidingen voor niveau 3A en niveau 4 worden verzorgd door de NSCJJ. Alle oplei-

dingen dienen te allen tijde worden verzorgd door een NSCJJ erkende opleider.  

De opleiding voor niveau 5 internationaal scheidsrechter wordt verzorgd door de JJEU of 

JJIF. 

Nationale Scheidsrechter Commissie Jiujitsu (NSCJJ) 

Algemeen: 

1. De NSCJJ bestaat uit tenminste drie leden waarvan tenminste één scheidsrechter jiu-

jitsu niveau 5 en de overige commissieleden tenminste scheidsrechter jiujitsu niveau 

4 (nationaal). De leden worden benoemd door het bondsbestuur. De voorzitter van 

de commissie wordt in functie benoemd door het bondsbestuur; de overige functies 

verdelen de commissieleden in onderling overleg.. 

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

portefeuillehouder breedtesport van het bondsbestuur, waarbij de voorzitter het con-

tactpersoon is voor de portefeuillehouder. 

3. De commissie is autonoom in zaken rond de jiujitsu arbitrage. 

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, meldt hij/zij dit aan 

de voorzitter van de commissie.  

6. Het lidmaatschap van de 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.  

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

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

vergadering kan geen doorgang vinden indien minder dan de helft van het aantal le-

den in persoon aanwezig is. 

8. Het bondsbestuur kan een commissievergadering bijeenroepen. 

9. 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.  
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10. Van elke vergadering wordt binnen veertien dagen een verslag gemaakt door de se-

cretaris, die dit verzendt naar de betreffende portefeuillehouder en naar de leden van 

de NSCJJ. 

11. Indien de commissie dit noodzakelijk acht, kan de commissie een vergadering met 

de betreffende portefeuillehouder aanvragen. Een aanvraag dient schriftelijk te ge-

schieden. De betreffende portefeuillehouder bepaalt datum, tijd en plaats van de 

vergadering. 

12. De commissie brengt vóór 31 januari verslag uit van haar werkzaamheden van het 

afgelopen jaar aan het bondsbestuur.  

Taken: 

1. Aansturen en coördinatie van (landelijke) arbitragezaken jiujitsu. 

2. Bevorderen van uniformiteit van de jiujitsu arbitrage, door het organiseren van jaar-

lijkse applicatiedagen. 

3. Bewaken van de richtlijnen voor de arbitrage, zoals deze door de JiuJitsu Internatio-

nal Federation (JJIF), zijn vastgesteld. 

4. Bevoegdheid tot aanpassen van: 

a. De wedstrijdbepalingen jiujitsu. 

b. De wedstrijdreglementen (fighting, duo, newaza en show system). 

c. De wedstrijdreglementen onder 12 jaar (fighting, duo, newaza en show system). 

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

6. Geven van adviezen aan het bondsbestuur. 

7. Geven van richtlijnen aan de opleiders van de jiujitsu scheidsrechters. 

8. Zorgen voor aanmelding, planning en indeling van de scheidsrechters voor wedstrij-

den. 

9. Zorgen voor deelname van scheidsrechters bij internationale toernooien. 

10. Zorgen voor een goede begeleiding van de scheidsrechters. 

11. Zorgen voor opleidingsmateriaal voor scheidsrechteropleiding(en). 

12. Vaststellen van criteria voor de verschillende scheidsrechterniveaus. 

13. Bijhouden van presentie van de scheidsrechters bij wedstrijden. 

14. Bijhouden van prestatie van de scheidsrechters bij wedstrijden. 

15. Voordragen voor een proeve van bekwaamheid (PvB) voor een hoger niveau. 

16. Voordragen aan het bondsbestuur voor scheidsrechter niveau 5 (internationaal). 

17. Controleren van de declaraties voor onkosten- en reiskostenvergoedingen. 
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Eisen en bevoegdheden scheidsrechters 

Niveau 1: Clubscheidsrechter jiujitsu 

De clubscheidsrechter is het instap niveau voor scheidsrechter jiujitsu. De opleiding be-

staat uit één module (dagdeel) van 3 uur, waarbij de basisvaardigheden worden aange-

leerd. 

1. Eisen: 

a. Op 31 december van lopend jaar heeft de clubscheidsrechter de minimale leeftijd 

van 12 jaar bereikt. 

b. Is hij in het bezit van minimaal 3de kyu jiujitsu. 

c. Heeft hij met goed gevolg de opleiding voor clubscheidsrechter afgerond. 

2. Bevoegdheden: 

De clubscheidsrechter arbitreert binnen de eigen club en bij instap/beginners toer-

nooien, waarvoor volgens de wedstrijdbepalingen jiujitsu geen goedkeuring is ver-

eist. 

Niveau 2: Jeugdscheidsrechter jiujitsu 

De opleiding bestaat uit twee modules van elk 3 uur, gevolgd door een proeve van be-

kwaamheid (PVB). 

1. Eisen: 

a. Op 31 december van lopend jaar heeft de jeugdscheidsrechter de minimale leeftijd 

van 16 jaar bereikt. 

b. Is hij in het bezit van de 2e kyu jiujitsu. 

c. Heeft hij de cursus voor scheidsrechter niveau 2 gevolgd. 

d. Heeft hij de PVB voor niveau 2 met een resultaat van minimaal 65% voldaan. 

2. Bevoegdheden: 

a. De jeugdscheidsrechter arbitreert in eigen club en op instap/beginners toernooien, 

waarvoor volgens de wedstrijdbepalingen jiujitsu geen goedkeuring is vereist. 

b. Arbitreert bij jiujitsu toernooien onder 12 jaar in geheel Nederland, als mat-, zij-

,tafel of juryscheidsrechter, op uitnodiging van de NSCJJ, met uitzondering van 

nationale en Nederlandse kampioenschappen. 

c. Arbitreert bij jiujitsu wedstrijden onder 15 jaar in Nederland, als zij-, tafel, jury-

scheidsrechter, op uitnodiging van de NSCJJ, met uitzondering van het nationale 

en Nederlandse kampioenschappen. 

d. Arbitreert op bij wedstrijden op uitnodiging van NSCJJ altijd onder de begeleiding 

van een door de NSCJJ aangewezen scheidsrechter jiujitsu met minimaal niveau 

3A. 

Niveau 3B: Beginnend scheidsrechter jiujitsu 

De opleiding bestaat uit 2 modules van elk 3 uur gevolgd door een Proeve van Be-

kwaamheid. 
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1. Eisen: 

a. Op 31 december van lopend jaar heeft de beginnend scheidsrechter de minimale 

leeftijd van 18 jaar bereikt. 

b. Is in het bezit van 1e kyu jiujitsu. 

c. Heeft hij als scheidsrechter niveau 2 ervaring opgebouwd bij minimaal 4 toernooi-

en. 

d. Heeft hij de PVB voor niveau 3B met resultaat van minimaal 75% voldaan. 

e. Dient hij minimaal drie keer per jaar beschikbaar te zijn om te arbitreren. 

2. Bevoegdheden: 

a. De beginnend scheidsrechter arbitreert bij jiujitsu toernooien in geheel Nederland 

op uitnodiging van de NSCJJ. 

b. Kan op uitnodiging van de NSCJJ worden ingezet bij nationale kampioenschappen 

onder 15 jaar, als mat-, zij-,tafel of juryscheidsrechter, incl. finalewedstrijden. 

c. Kan op uitnodiging van de NSCJJ worden ingezet als scheidsrechter bij nationale 

kampioenschappen boven 15 jaar, als mat-, zij-,tafel of juryscheidsrechter, excl. 

finalewedstrijden. 

d. Kan op uitnodiging van de NSCJJ worden ingezet als scheidsrechter bij nationale 

kampioenschappen boven 15 jaar, als zij- of tafelscheidsrechter, voor de finale-

wedestrijden. 

Niveau 3A: Ervaren scheidsrechter jiujitsu 

Wanneer een scheidsrechter 3B volgens de NSCJJ over de juiste kwaliteiten beschikt, kan 

hij worden uitgenodigd om deel te nemen aan het begeleidingstraject voor niveau 3.  

Dit begeleidingstraject bestaat uit twee modules van elk 3 uur gevolgd door een PVB. 

1. Eisen: 

a. Op 31 december van lopend jaar heeft de ervaren scheidsrechter de minimale 

leeftijd van 18 jaar bereikt. 

b. Is hij in het bezit van de 1e dan jiujitsu. 

c. Heeft hij als scheidsrechter niveau 3B minimaal twee jaar en bij minimaal 10 jiu-

jitsu toernooien en of nationale kampioenschappen ervaring opgebouwd. 

d. Heeft hij de PVB voor niveau 3A met resultaat van minimaal 80% voldaan. 

e. Dient hij minimaal drie keer per jaar beschikbaar te zijn om te arbitreren. 

2. Bevoegdheden: 

a. De ervaren scheidsrechter arbitreert bij jiujitsu wedstrijden in geheel Nederland 

op uitnodiging van de NSCJJ. 

b. Kan op uitnodiging van de NSCJJ worden ingezet bij nationale kampioenschappen, 

als mat-, zij-, tafel of juryscheidsrechter, incl. finale wedstrijden. 

c. Kan op uitnodiging van de NSCJJ worden ingezet bij Nederlandse kampioenschap-

pen, als mat-, zij-,tafel of juryscheidsrechter, excl. finalewedstrijden. 
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d. Kan op uitnodiging van de NSCJJ worden ingezet voor de finalewedstrijden bij Ne-

derlandse kampioenschappen, als zij-, tafel of juryscheidsrechter,. 

e. Kan op aanwijzing van de NSCJJ, als begeleider fungeren voor scheidsrechters ni-

veau 2 bij een jiujitsutoernooi. ??? 

f. Mag in het buitenland arbitreren op eigen verzoek na goedkeuring van de NSCJJ 

of op uitnodiging van de NSCJJ, met uitzondering Grand Prix en kwalificatie toer-

nooien. 

Niveau 4: Nationaal scheidsrechter jiujitsu 

Wanneer een scheidsrechter 3A volgens de NSCJJ over de juiste kwaliteiten beschikt, kan 

hij worden uitgenodigd om deel te nemen aan het begeleidingstraject voor niveau 4.  

Eisen: 

a. Op 31 december van lopend jaar heeft de nationaal scheidsrechter de minimale 

leeftijd van 21 jaar bereikt. 

b. is hij in bezit van minimaal 1e dan jiujitsu. 

c. Heeft hij als scheidsrechter 3A door zelfstudie kennis opgedaan en ervaring opge-

bouwd bij verschillende wedstrijden. 

d. Heeft hij de PVB voor niveau 4 met resultaat van minimaal 90% voldaan. 

e. Dient hij minimaal 4 keer per jaar beschikbaar te zijn om te arbitreren. 

2. Bevoegdheden: 

a. De nationaal scheidsrechter arbitreert bij alle jiujitsu wedstrijden in Nederland op 

uitnodiging van de NSCJJ. 

b. Arbitreert bij nationale en Nederlands kampioenschappen, incl. de finale wedstrij-

den. 

c. Kan op aanwijzing van de NSCJJ, als scheidsrechtercoördinator fungeren tijdens 

een jiujitsutoernooi. 

d. Kan op aanwijzing van de NSCJJ, als begeleider fungeren voor scheidsrechters ni-

veau 2 en 3B tijdens wedstrijden 

e. Mag in het buitenland arbitreren op eigen verzoek na goedkeuring van de NSCJJ 

of op uitnodiging van de NSCJJ. 

Niveau 5: Internationaal scheidsrechter jiujitsu 

Een internationaal scheidsrechter heeft bij jiujitsu wedstrijden in Nederland, georgani-

seerd onder auspiciën van de JBN, dezelfde rechten en bevoegdheden als een nationaal 

scheidsrechter. 

Om in aanmerking te komen voor de licentie van internationaal scheidsrechter moet de 

scheidsrechter minimaal in het bezit zijn van een nationale licentie in één van de wed-

strijdsystemen.  

Het is te prefereren om minimaal twee internationale licenties te hebben, omdat de kans 

op uitzending naar internationale toernooi vanuit de JJEU/JJIF groter wordt. 
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Vanuit de NSCJJ wordt de scheidsrechter voorgedragen bij het bondsbestuur die de be-

slissing neemt om de scheidsrechter naar de internationale opleiding te sturen en 

zijn/haar eerste PVB te doen. 

Wanneer de scheidsrechter is geslaagd voor de eerste PVB en de licentie continental refe-

ree B krijgt toegekend, wordt de promotie naar hoger niveau bepaald door de JJIF/JJEU. 

De JJIF onderkent 4 niveaus scheidsrechter, namelijk: 

a. Continental Referee B 

b. Continental Referee A 

c. World Referee B 

d. World Referee A 

Verlenging c.q. intrekking van Licentie 

De NSCJJ organiseert minimaal éénmaal per jaar een applicatiedag, tevens één of meer-

dere technische dagen. Voor behoud van de licentie dient de scheidsrechter minimaal één 

keer in de twee jaar op de applicatiedag te verschijnen. 

Applicatiedagen 

1. De applicatiedagen dienen bij voorkeur voor de aanvang van het nieuwe wedstrijd-

seizoen plaats te vinden. De organisatie wordt gedaan door de NSCJJ. 

2. Voor de applicatiecursus kunnen behalve scheidsrechters ook bondstrainers en coa-

ches worden uitgenodigd. 

3. De NSCJJ wijst een docent aan om een bepaald onderwerp uit te lichten c.q. te be-

handelen. 

4. Tijdens de applicatiedag wordt beeldmateriaal gepresenteerd.  

5. De duur van de applicatiedag is minimaal 4 uur. 

6. Indien een scheidsrechter om enige reden niet aanwezig kan zijn, is deze verplicht 

de secretaris van de NSCJJ daar minimaal 10 dagen van tevoren van op de hoogte te 

stellen. 

Technische dagen 

1. Naast applicatiedagen kan de NSCJJ ook een of meerdere technische dagen per jaar 

organiseren. Dit kan eventueel in afstemming met de bondscoach tijdens een natio-

nale training. 

2. Een technische dag is gericht op één bepaald wedstrijdsysteem. Er zijn technische 

dagen Duo System, Fighting System, Newaza System en Show System. Er is een 

plenaire sessie waarna op de mat situationeel wordt geoefend. 

3. De deelnemers gaan daarbij gekleed in jiujitsugi. 
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Kosten 

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

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

geldende regels. 

 

 


