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Eerste ronde (10.15 – 11.15 uur)  
 

NVCB: Sutemi & Kata waza counterattacks 

Door: Wil Pansters 

Voor: veteranen, leraren, sporters en overige geïnteresseerden 

Verbindende budoclinic, waarbij alle disciplines bij elkaar komen. 

 

Hoe bouw je een succesvol team? © 

Door: Jac Orie  

Voor: budoleraren, trainers, coaches 

Succes in topsport komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen en dus gaat succes 

schaatscoach en bewegingswetenschapper Jac Orie dieper in op de vraag: hoe bouw je een 

succesvol team? Hij behandelt de verschillende aspecten die bij de selectieprocedure een 

rol spelen. Verder zal hij uitleggen waarom het teamproces zo belangrijk is, waarom de 

term ‘talent’ door veel mensen wordt overschat en dat het in topsport niet draait om de 

details. 

 

Signalering en aanpak eetproblemen in de judosport © 

Door: Karin de Bruin en Kars Zoon 

Voor: budoleraren, trainers, coaches, sporters, bestuurders 

(Wedstrijd)judo en gewicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.   

Judoka’s vinden het moeilijk om gewicht te maken en dit kan resulteren in (mentale) 

problemen rondom de wedstrijd, maar ook privé voor moeilijkheden zorgen. In deze 

sessie nemen we je mee in de ontwikkeling van de “(W)eet wat je doet” training. 

Waarom is deze training gemaakt? Welke voordelen hebben judoka’s en coaches bij het 

volgen van de training? Er wordt tevens een kijkje gegeven in een onderdeel van de 

training voor sporters. 

 

Tweede ronde (11.30 – 12.30 uur) 
 

NVCB: Aikido 

Door: Joost Roeland 

Voor: veteranen, leraren, sporters en overige geïnteresseerden 

Beschrijving volgt z.s.m.  

 

IJF wedstrijdreglement © 

Door: NSCJ 

Voor: coaches, leraren, sporters en overige geïnteresseerden 

De NSCJ geeft uitleg over de actuele IJF-regels en interpretaties met een update van het 

EJU/IJF seminar welke gehouden wordt op 18/19 maart 2023.    

Deze bijeenkomst is tevens een prima gelegenheid uw vragen over de JBN-Judoregelgeving 

te stellen. 
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Judo als Donorsport © (theoriesessie) 

Door: Kai Krabben  

Voor: coaches, leraren, sporters en overige geïnteresseerden 

Let op: deze sessie wordt gevolgd door een praktijksessie in ronde 3. 

 

Judo heeft veel te bieden als ondersteuning voor andere sporten. O.a. ruimtelijke 

oriëntatie, rotaties, stabiliteit en (romp)kracht zijn bij uitstek te trainen in judo en voor 

veel sporten essentieel. Ook gedragscompetenties zoals zelfbeheersing, 

doorzettingsvermogen en samenwerking zijn d.m.v. judo op unieke wijze over te 

brengen. Maar hoe bied je nu op effectieve wijze judo voor andere sporters aan? Aan de 

hand van het Athletic Skills Model (www.athleticskillsmodel.nl) diepen we in een 

theoretische en praktische sessie uit hoe je judo als Donorsport, middels vaardigheden, 

kunt inzetten ter ondersteuning van een andere doelsport.  

De praktijksessie (ronde 3) voeren we uit in een lange sportbroek of judobroek + t-shirt. 

 

JBN Club (theoriesessie) 

Door: Foys  

Voor: bestuursleden, clubeigenaren, ledenadministratie en overige geïnteresseerden  

 

 

Derde ronde (13.15 – 14.15 uur) 
 

NVJJL: Nieuwe eisen judo 1e-3e dan, tachi waza 

Door: Hugo Lumens 

Voor: veteranen, leraren, sporters en overige geïnteresseerden 

Tijdens deze sessie behandelt Hugo Lumens de nieuwe eisen 1-3e dan; tachi waza; werpen 

in verschillende richtingen c.q. richtingsveranderingen, uitvoeringswijzen van Sukui-nage, 

Ushiro-goshi en Utsuri-goshi, Kata-guruma vs. Uki-waza en diverse pakkingen. Stel tijdens 

deze sessie al je vragen over dit thema.  

 

Masterclinic 

Door: (buitenlandse) topjudoka 

Voor: coaches, leraren, sporters en overige geïnteresseerden 

Masterclinic verzorgd door een (buitenlandse) topjudoka.  

Naam wordt z.s.m. bekend gemaakt.  

 

Judo als Donorsport © (praktijksessie) 

Door: Kai Krabben  

Voor: coaches, leraren, sporters en overige geïnteresseerden 

Let op: deze sessie is een vervolg van de theoriesessie uit ronde 2. 

 

http://www.athleticskillsmodel.nl/
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Judo heeft veel te bieden als ondersteuning voor andere sporten. O.a. ruimtelijke 

oriëntatie, rotaties, stabiliteit en (romp)kracht zijn bij uitstek te trainen in judo en voor 

veel sporten essentieel. Ook gedragscompetenties zoals zelfbeheersing, 

doorzettingsvermogen en samenwerking zijn d.m.v. judo op unieke wijze over te 

brengen. Maar hoe bied je nu op effectieve wijze judo voor andere sporters aan? Aan de 

hand van het Athletic Skills Model (www.athleticskillsmodel.nl) diepen we in een 

theoretische en praktische sessie uit hoe je judo als Donorsport, middels vaardigheden, 

kunt inzetten ter ondersteuning van een andere doelsport.  

De praktijksessie voeren we uit in een lange sportbroek of judobroek + t-shirt. 

 

                                  

Vierde ronde (14.30 – 15.30 uur) 
 

NVJJL: Nieuwe eisen judo 1e-3e dan, ne waza 

Door: Hugo Lumens 

Voor: veteranen, leraren, sporters en overige geïnteresseerden 

Tijdens de 2e sessie van Hugo Lumens gaat hij dieper in op de nieuwe eisen 1e-3e dan 

rondom ne-waza; houdgrepen, verwurgingen en armklemmen vanuit de beginsituatie. 

Stel tijdens deze sessie al je vragen over dit thema.  

 

Masterclinic 

Door: Jean Paul Bell 

Voor: coaches, leraren, sporters en overige geïnteresseerden 

Masterclinic verzorgd door NTC coach Jean Paul Bell. Tijdens deze masterclinic richt hij zich 

op Newaza met als titel: Newaza systems ‘’the devil is in the detail’’. 

 

Jiujitsu fighting clinic 

Door: Aafke van Leeuwen, Boy Vogelzang en Allard Schulenklopper 

Voor: coaches, leraren, sporters en overige geïnteresseerden 

Fighting jiujitsu is een wedstrijdvorm die gespeeld wordt in drie fases. In de eerste fase 

worden er punten gescoord door stoten en trappen. In de tweede fase breng je elkaar naar 

de grond met judotechnieken en in de laatste fase kunnen er punten worden verdiend met 

het grondgevecht (houdgrepen, klemmen en verwurgingen). Deze drie fases worden 

tijdens deze clinic, zoals ook tijdens de wedstrijdvorm, met elkaar gecombineerd.  

http://www.athleticskillsmodel.nl/

