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Artikel 1. Algemeen 

Dit reglement is gebaseerd op het ‘JJIF wedstrijdreglement fighting system’.  

1. Bij deze wedstrijden strijden twee deelnemers tegen elkaar op een sportieve 

manier met de mogelijkheden die zijn toegestaan binnen het jiujitsu. 

2. De wedstrijden bestaan uit 3 fases: 

1. Fase 1: Staand, met stoten, slagen en trappen. 

2. Fase 2: Staand, worpen, neerhaaltechnieken, klemmen en verwurgingen. 

3. Fase 3: Grond, klemmen, verwurgingen, houdgrepen. 

De deelnemers moeten in een fase technisch actief zijn voordat naar een vol-

gende fase mag worden gegaan. Een handeling is technisch correct wanneer 

de deelnemer de techniek toont in goede balans met gecontroleerde combina-

ties1. 

3. Technieken in fase 1 zijn op de volgende delen van het lichaam: hoofd, nek, 

buik, borst, rug, flanken. 

4. Alle verwurgingen zijn toegestaan, met uitzondering van verwurgingen met 

de handen en/of vingers. 

5. De wedstrijdduur is 3 minuten. De matscheidsrechter (MR) samen met de zij-

scheidsrechters (SR) bepalen, na advies van de tafelscheidsrechter (TR), of 

een laatste handeling vóór of na het einde van de 3 minuten was. 

6. Tussen twee aansluitende wedstrijden is een hersteltijd van maximaal 5 mi-

nuten toegestaan. 

Artikel 2. Materiaal 

1. De deelnemers moeten zachte en lichte handbeschermers en zachte wreef- 

en scheenbeschermers dragen die overeenstemmen met de kleur van hun 

wedstrijdband (rood of blauw)2. 

2. De bescherming moet gemaakt zijn van zacht schuim en moet een minimale 

dikte van 1 cm en een maximum dikte van 2 cm hebben. 

3. De beschermers moeten de juiste grootte zijn en in goed staat. 

4. Het is toegestaan suspensie (tok) en gebitsbescherming te dragen. Vrouwe-

lijke deelnemers mogen een borstbescherming dragen. 

5. Wreef- en scheenbeschermers, suspensie en borstbescherming moeten onder 

de jiujitsugi worden gedragen. 

 
1 Met combinaties wordt bedoelt: 

In Fase 1 de deelnemers moeten een combinatie maken van trappen en/of stoten. 
In Fase 2 de deelnemers moeten werkelijk actief een worp of neerhaaltechniek proberen te maken. 
In Fase 3 de deelnemers moeten werkelijk actief proberen goede controle te houden of actief proberen uit de 
controle te komen. 
In Fase 3: zolang er werkelijk actief gevochten wordt op de grond en er werkelijk geprobeerd wordt een tech-
niek te maken blijft het gevecht doorgaan, behalve wanneer het grootste deel van het gevecht op de grond 
gaat plaats vinden. 
2 Als een deelnemer zijn Gi en/of bescherming niet voldoen aan de regels, is de deelnemer niet toegestaan deel 

te nemen aan de wedstrijd. In dit geval mag de deelnemer binnen 2 minuten de beschermer/Gi wisselen. De 
deelnemer krijgt de straf van ‘shido’ voor uitstel van de wedstrijd. 
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Artikel 3. Gewicht- en leeftijdcategorieën 

1. De volgende categorieën worden onderscheiden: mannen, vrouwen. 

2. De gewicht- en leeftijdcategorieën zijn vermeld in ‘Bijlage 1 Gewicht- en leef-

tijdcategorieën fighting system’. 

Artikel 4. Scheidsrechters 

1. De matscheidsrechter (MR) die zich binnen de gevechtsruimte bevindt, leidt 

de wedstrijd. 

2. De twee zijscheidsrechters (SR) assisteren de MR en nemen plaats op de vei-

ligheidsruimte. De SR moeten zich zodanig verplaatsen dat zij het verloop 

van de wedstrijd te allen tijde zo goed mogelijk kunnen volgen en hun punten 

kunnen toekennen. 

3. De tafelscheidsrechter (TR) is verantwoordelijk voor het secretariaat. Hij dic-

teert de punten en straffen aan de secretarissen en informeert de MR over 

het verstrijken van de wedstrijdtijd, ‘osae-komi’ tijd en blessuretijd. 

4. Er mogen twee tafelscheidsrechters aanwezig zijn bij finales, als het scheids-

rechteraantal het toelaat en als het bij alle finales van het toernooi mogelijk 

is. 

Artikel 5. Wedstrijdverloop 

1. De deelnemers beginnen tegenover elkaar in het midden van de gevechts-

ruimte op ongeveer twee meter van elkaar. Op aanwijzingen van de MR ma-

ken de deelnemers een staande buiging, eerst naar de scheidsrechters en 

dan naar elkaar. 

2. Nadat de MR ‘hajime’ heeft aangekondigd, begint de wedstrijd in fase 1. 

3. Zodra er contact is tussen de deelnemers door vastpakken van de tegenstan-

der, begint fase 2. Stoten, slagen en trappen zijn niet langer toegestaan be-

halve als deze gelijktijdig plaats vinden met de initiële pakking. 

4. Zodra beide deelnemers beide knieën op de mat hebben of één deelnemer zit 

of ligt, vervolgt de wedstrijd in fase 33. 

5. De deelnemers kunnen wisselen tussen de verschillende fasen, maar moeten 

actief zijn in alle fasen. 

6. Als een deelnemer in fase 1 alleen maar naar de tegenstander toe rent, zon-

der technische actie te maken of zichzelf in gevaar brengt ( ‘mubobe’), kan 

een technische straf worden gegeven en de wedstrijd vervolgt in fase 1. 

7. Worpen en neerhaaltechnieken moeten worden ingezet binnen de gevechts-

ruimte. De tegenstander mag op de veiligheidsruimte worden geworpen, mits 

de worp geen blessure gevaar oplevert voor de tegenstander. 

 
3 Als een deelnemer herhaaldelijk op de knieën gaat of direct gaat zitten, wordt deze bestraft voor passiviteit in 

Fase 2.  
Het is niet toegestaan de tegenstander die ligt op te tillen om een worp te maken. 
Het is niet toegestaan ‘atemi’ te maken wanneer de tegenstander beide knieën op de mat heeft. 
In deze gevallen stopt de MR de wedstrijd door ‘matte’. 
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8. Aan het einde van de wedstrijd maakt de MR de winnaar bekend en laat de 

deelnemers een staande buiging maken, eerst naar elkaar en vervolgens naar 

de scheidsrechters die op één lijn staan binnen de gevechtsruimte tegenover 

de TR. 

Artikel 6. Toepassing van ‘Hajime’, ‘Matte’, ‘Sonomama’ en ‘Yoshi’ 

1. De MR kondigt met ‘hajime’ start, en na ‘matte’, herstart aan van de wed-

strijd. 

2. De MR onderbreekt met ‘matte’ de wedstrijd in de onderstaande gevallen: 

a. Als één of beide deelnemers de gevechtsruimte geheel verlaten in fase 1 

of fase 2. 

b. Als beide deelnemers de wedstijdruimte verlaten of het contact verliezen 

met de wedstrijdruimte in fase 34. 

c. Om één of beide deelnemers een straf te geven in fase 1. 

d. Als één of beide deelnemers geblesseerd zijn of ziek worden. 

e. Wanneer een deelnemer zelf niet kan afkloppen gedurende verwurging of 

klem. 

f. Wanneer de ‘osae-komi’ tijd is verstreken. 

g. Als contact in fase 2 en fase 3 is verbroken en de deelnemers zelf niet 

willen doorgaan in fase 1. 

h. In elk ander geval de MR het nodig acht (o.a. om de jiujitsugi in orde te 

maken of oordeel te vellen). 

i. Wanneer één van de SR het nodig acht en daarvoor in de handen klapt5. 

j. Wanneer de wedstrijd is afgelopen6. 

3. ‘Sonomama’ wordt gebruikt als de MR de deelnemers tijdelijk moet stoppen. 

In dit geval is het de deelnemers niet toegestaan om nog te bewegen. ‘So-

nomama’ wordt aangekondigd: 

a. Om aan één of beide deelnemers een waarschuwing te geven in fase 2 of 

fase 3. 

b. Om aan één of beide deelnemers een straf te geven in fase 2 of fase 3. 

c. In elk ander geval de MR het nodig acht. 

4. Na ‘sonomama’ vervolgen de deelnemers in exact dezelfde positie als zij wa-

ren op het moment dat ‘sonomama’ was aangekondigd. Om de wedstrijd 

daadwerkelijk te vervolgen kondigt de MR ‘yoshi’ aan. 

Artikel 7. Punten 

Punten moeten worden toegekend door de meerderheid van de scheidsrechters, 

dus door tenminste twee scheidsrechters. Als de scheidsrechters verschillende 

punten toekennen, wordt het gemiddelde van de scores genomen. Als een scheidsrech-

 
4 Als één van de deelnemers met beide voeten buiten de gevechtsruimte stapt en direct weer terugkeert wordt 
de wedstrijd niet onderbroken. 
5 Als de SR in de handen klapt, moet de MR de wedstrijd stoppen. 
6 De MR samen met de SR moeten een beslissing nemen, nadat de TR om advies is gevraagd, of de laatste 
handelingen na de gevechtstijd is gedaan. 
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ter de actie niet ziet, worden de laagste punten van de twee overige scheidsrech-

ters toegekend. 

1. De onderstaande punten kunnen worden toegekend in fase 1: 

(Stoten, slagen en trappen moeten worden uitgevoerd met ‘hikite/hikiashi’, in 

goede balans en controle) 

a. Een ongeblokte stoot, slag of trap7 (Ippon, 2 punten) 

b. Een gedeeltelijk geblokte stoot, slag of trap (Waza-ari, 1 punt) 

2. De onderstaande punten kunnen worden toegekend in fase 2: 

(Worpen, neerhaaltechnieken, klemmen of verwurgingen) 

a. Verwurging of klem in geval de deelnemer niet zelf kan  

afkloppen en de MR de wedstrijd moet stopzetten met de 

aankondiging van ‘matte’ (Ippon, 2 punten) 

b. Verwurging of klem met afkloppen (Ippon, 2 punten) 

c. Een perfecte worp of neerhaaltechniek8 (Ippon, 2 punten) 

d. Een niet perfecte worp of neerhaaltechniek (Waza-ari, 1 punt) 

3. De onderstaande punten kunnen worden toegekend in fase 3: 

Grondtechnieken (controletechnieken, verwurgingen, klemmen)  

a. Verwurging of klem in geval de deelnemer niet zelf  

kan afkloppen en de MR de wedstrijd moet stopzetten 

met de aankondiging van ‘matte’ (Ippon, 3 punten) 

b. Controletechniek, verwurging of klem met afkloppen (Ippon, 3 punten) 

c. Een effectieve controle aangekondigd als ‘osae-komi’9  

 gedurende 15 seconden (Ippon, 2 punten) 

d. Een effectieve controle aangekondigd als ‘osae-komi’ 

 gedurende minimaal 10 seconden (Waza-ari, 1 punt) 

4. Een effectieve controle gestart binnen de wedstrijdtijd is toegestaan om  te 

vervolgen tot het einde (ook wanneer de wedstrijdtijd is verstreken). Als de 

controle is verbroken vóór 15 seconden kondigt de MR ‘toketa’ aan. 

 

  

 
7 Een trap welke wordt opgevangen door de tegenstander kan nooit een ‘ippon’ opleveren. 
8 Een perfecte worp waarna de tegenstander op de buik landt mag een ‘ippon’ opleveren. 
9 ‘Osae-komi’ mag alleen worden aangekondigd als: 
1) De te controlerende persoon op de grond ligt. 
2) De benen van aanvaller vrij zijn. 
3) Verdediger is belemmerd om vrij te bewegen, aanvaller heeft goede controle over verdediger. 
‘Osae-komi’ tijd gaat door ook als: 
1) Verdediger een been van aanvaller insluit. 
2) Verdediger kan zich op de zij of buik draaien. 
Als beide deelnemers volledig buiten de gevechtsruimte zijn, wordt de ‘osae-komi’ gestopt met ‘toketa’. 
‘Sankaku-jime’ moet worden gemaakt met een arm tussen de gekruiste benen. 
‘Sankaku-jime’ en ‘juji-gatame’ gelden als ‘osae-komi’ zolang er voldoende controle over verdediger’s bovenli-
chaam is. Gestrekte beenklemmen met controle over verdediger’s bovenlichaam zijn ‘osae-komi’. Als verdedi-
ger het lichaam draait is het ‘toketa’. 
Verschillende punten voor controletechnieken kunnen niet bij elkaar worden opgeteld (een ‘osae-komi’ welke 
langer dan 10 seconden wordt behouden, gevolgd door een armklem geven niet een ‘waza-ari’ en een ‘ippon’). 
Dit is alleen mogelijk als de MR de ‘osae-komi’ tijd stop door ‘toketa’ aan te kondigen. 
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Artikel 8. Straffen 

1. Straffen moeten worden toegekend met instemming van de meerderheid van 

de scheidsrechters10. 

2. ‘Licht verboden handelingen’ worden bestraft met een ‘shido’ en de tegen-

stander krijgt 1 punt. De onderstaande handelingen gelden als ‘licht verbo-

den’: 

a. Als één of beide deelnemers continue passiviteit11 vertonen of kleine 

technische overtredingen maken. 

b. ‘Mubobe’ 

c. Opzettelijk buiten de gevechtsruimte gaan met beide voeten12. 

d. Opzettelijk de tegenstander buiten de gevechtsruimte duwen. 

e. Opzettelijk stoten of trappen maken na de aanvang van fase 2. 

f. Doorgaan met handelen nadat ‘matte’ of ‘sonomama’ is aangekondigd. 

g. Het maken van stoten, slagen en trappen naar de benen. 

h. Het maken van stoten, slagen en trappen naar de tegenstander als deze 

ligt. 

i. Het maken van klemmen op vingers en tenen. 

j. Het maken van gekruiste omvatting om de nieren en het strekken van de 

benen. 

k. Het maken van verwurgingen met de blote handen. 

l. Als een deelnemer onvoorbereid op de mat verschijnt en de wedstrijd 

vertraagt13. 

m. Als een deelnemer met opzet de tijd verkwanselt (door kleding in orde te 

maken, zoals band of beschermers afdoen, enzovoort). 

3. ‘Verboden handelingen’ worden bestraft met een ‘chui’ en de tegenstander 

krijgt 2 punten. De onderstaande handelingen gelden als ‘verboden’: 

a. Het maken van technieken zoals trappen, duwen, stoten, waarbij het li-

chaam van de tegenstander hard wordt geraakt14. 

 
10 Vergissingen die worden gemaakt bij het toekennen van punten en straffen, moeten worden gecorrigeerd 

door de 3 scheidsrechters en de tafelscheidsrechter. 
11 Passiviteit fase 1:  

Eén of beide deelnemers ondernemen geen acties om punten te verzamelen. 
Eén of beide deelnemers gaan gelijk naar fase 2 of 3. 
Eén of beide deelnemers maken geen combinaties voordat ze naar de volgende fase gaan. 
Passiviteit fase 2:  
Als één of beide deelnemers geen activiteit tonen om punten te verzamelen. 
Als één of beide deelnemers alleen de aanvallen van de tegenstander blokkeert of beiden gaan direct naar de 
grond. 
Als een deelnemer weigert naar fase 2 te gaan maar actief in fase 1 blijft. 
Een deelnemer maakt een schijnaanval door opzettelijk op de grond te vallen zonder een techniek om het con-
tact te verbreken. 
Passiviteit fase 3:  
Als één of beide deelnemers geen activiteit tonen om punten te verzamelen. 
Als één van de deelnemers herhaaldelijk passiviteit vertoont ook na straffen, kan hij bestraft worden met chui 
(niet luisteren naar de MR). 
12 Als één van de deelnemers met beide voeten buiten de gevechtsruimte stapt en direct weer terugkeert, 

wordt de wedstrijd niet onderbroken 
13 De straf wordt gegeven na de staande buigingen, voordat de wedstrijd begint door ‘hajime’. 
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b. Het werpen van de tegenstander vanuit de gevechtsruimte buiten de vei-

ligheidsruimte. 

c. Negeren van aanwijzingen van de MR. 

d. Het maken van onnodig(e) geroep, opmerkingen of gebaren naar de te-

genstander, scheidsrechter, het secretariaat of enig ander. 

e. Het maken van ongecontroleerde technieken, zoals circulaire stoten of 

trappen die niet worden gestopt, zelfs als deze de tegenstander missen, 

en na een werptechniek waarbij de tegenstander niet in staat is direct de 

wedstrijd voort te zetten. 

f. Het maken van rechte stoten of rechte trappen naar het hoofd. 

4. In geval van twee verboden handelingen wordt de wedstrijd verloren door 

‘hansoku-make’. 

5. ‘Zwaar verboden handelingen’ worden bestraf met ‘hansoku-make’. De 

onderstaande handelingen gelden als ‘zwaar verboden’: 

a. Wangedrag zoals bedoeld in artikel 16 van ‘hoofdstuk 4.10 Wedstrijdbe-

palingen jiujitsu’ in het BondsVademecum15. 

b. Een handeling die mogelijk de tegenstander kan verwonden16. 

c. De tegenstander werpt of probeert te werpen met een klem of verwur-

ging. 

d. Het maken van elke klem op de nek of ruggengraat. 

e. Het maken van een gedraaide klem op knie of voet. 

6. Behoudens bij wangedrag zoals bedoeld in lid 5 onder a. wordt bij de eerste 

keer dat een deelnemer een ‘zwaar verboden handeling ’ maakt, deze gestraft 

met een ‘hansoku-make’. Deze verliest de wedstrijd met 0 punten en de te-

genstander krijgt 14 punten of de score die reeds is bereikt, als deze hoger is 

dan 14 punten. 

7. De tweede keer dat een deelnemer verliest door ‘hansoku-make’ in een toer-

nooi, wordt de deelnemer uitgesloten voor de rest van het toernooi.  

8. Als beide deelnemers gestraft worden met ‘hansoku-make’, moet de hele 

wedstrijd worden herhaald, tenzij het de tweede keer is dat een deelnemer 

een ‘hansoku-make’ krijgt. 

 
14 Een techniek die wordt gestopt door het lichaam/hoofd van de tegenstander in tegenstelling tot een gecon-

troleerde techniek, is een voorbeeld van hard contact. 
De technieken welke bloedingen veroorzaken (niet door het heropenen van een bestaande wond) moeten wor-
den beoordeeld door de MR en SRs of het in de gegeven situatie een straf is onder punt 3 (verboden handeling) 
of punt 5 (zwaar verboden handeling). 
Technieken (rechte technieken uitgezonderd) naar het hoofd waarbij nauwelijks contact is of 10 cm van het 
hoofd zijn, zijn geldige scores. Contact op het lichaam behoort ‘skin-touch’ contact te zijn. Anders kan het wor-
den aangemerkt als hard contact. 
Overige criteria voor punt 3, waarbij het lijkt dat het hard contact betreft, ontstaan als de tegenstander in de 
techniek stappen. In dit geval is er geen intentie van de aanvaller om hard contact te maken. Hiervoor mag een 
straf van ‘mubobe’ aan de tegenstander worden gegeven, als er een aanwijzing is van roekeloos gedrag. 
15https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen 
16 Een werptechniek in combinatie met een klem of verwurging is niet toegestaan. ‘Kote-geashi’ is uitgezon-

derd, deze geldt als neerhaaltechniek. 

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen
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Artikel 9. Beslissing van de wedstrijd 

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

tijd, als de deelnemer tenminste één ‘ippon’ in elk van de drie fasen behaalt. 

Dit wordt een ‘full-ippon’ genoemd. In dit geval krijgt de verliezende deelne-

mer 0 punten en de winnaar 50 punten of de score die reeds is behaald als 

deze hoger is dan 50 punten. 

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

heeft. 

3. Als beide deelnemers een gelijk aantal punten behaald hebben aan het einde 

van de wedstrijd wint de deelnemer, die in de meeste fasen een ‘ippon’ be-

haald heeft, de wedstrijd. 

4. Als de score gelijk is in het aantal punten en het aantal fasen waarin een ‘ip-

pon’ is behaald, wint de deelnemer met de meeste ‘ippon’ de wedstrijd. 

5. Als de score gelijk is in het aantal punten, het aantal fasen waarin een ‘ippon’ 

is behaald en het aantal behaalde ‘ippon’ gelijk is, komt er een extra ronde 

van 2 minuten totdat de wedstrijd is beslist.  

Er is een pauze van 1 minuut tussen opvolgende rondes. Deze procedure 

wordt herhaald. De score, ‘ippon’ en straffen van de voorgaande ronde blij-

ven gehandhaafd in de opeenvolgende ronden17. 

Artikel 10. Niet opkomen en terugtrekken 

1. De beslissing ‘fusen-gachi’ (winnaar door ‘niet opkomen’) wordt door de MR 

gegeven aan de deelnemer wiens tegenstander niet komt opdagen nadat zijn 

tegenstander 3 keer is opgeroepen over een periode van minimaal 3 minuten. 

De winnaar krijgt 14 punten. De deelnemer die niet is komen opdagen 0 pun-

ten. 

2. De beslissing ‘kiken-gachi’ (winnaar door ‘terugtrekken’) wordt door de MR 

gegeven aan de deelnemer wiens tegenstander zich terugtrekt tijdens de 

wedstrijd. De winnaar krijgt 14 punten of de reeds behaalde score als deze 

hoger is dan 14. De deelnemer die zich terugtrekt 0 punten. 

Artikel 11. Blessure, ziekte of ongeval 

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

recht op maximaal 2 minuten blessuretijd (de totale blessuretijd per deelne-

mer per wedstrijd is 2 minuten). 

2. De blessuretijd begint op aankondiging van de MR. Indien een deelnemer niet 

instaat is om door te gaan na een blessure, komen de MR en SR tot een be-

sluit van de onderstaande bepalingen: 

a. Wanneer de oorzaak van de blessure is te wijten aan de geblesseerde 

deelnemer, verliest deze de wedstrijd met 0 punten en de andere deel-

nemer krijgt 14 punten of de reeds behaalde score als deze hoger is dan 

14 punten. 

 
17 De deelnemers behouden hun punten en straffen die reeds zijn gegeven. 



 

BondsVademecum hoofdstuk 4.11 - Wedstrijdreglement Pag. 12/20 -|-6 februari 2020 

                                                            jiujitsu fighting 

b. Wanneer de oorzaak van de blessure is te wijten aan de niet geblesseerde 

deelnemer, verliest de niet geblesseerde deelnemer met 0 punten en de 

geblesseerde deelnemer krijgt 14 punten of de reeds behaalde score als 

deze hoger is dan 14 punten. 

c. Wanneer het onmogelijk de oorzaak van de blessure te wijten aan één 

van de deelnemers, verliest de geblesseerde deelnemer de wedstrijd met 

0 punten en de andere deelnemer krijgt 14 punten of de reeds behaalde 

score als deze hoger is dan 14 punten. 

b. Wanneer een deelnemer ziek wordt gedurende de wedstrijd en het niet 

mogelijk is om door te gaan, wordt ‘kiken-gachi’ toegekend aan de ande-

re deelnemer. De terugtrekkende deelnemer verliest de wedstrijd met 0 

punten. De tegenstander krijgt 14 punten of de reeds behaalde score als 

deze hoger is dan 14 punten. 

c. Degene die de EHBO verzorgt (of aanwezige officiële JJIF/JJEU/JBN-arts) 

beslist of een geblesseerde deelnemer mag doorgaan of niet. 

d. Als een deelnemer zijn bewustzijn verliest of een black-out heeft, moet 

de wedstrijd worden gestopt. De deelnemer zal worden uitgesloten voor 

de rest van het toernooi. 

Artikel 12. Teamcompetitie 

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

competitie. 

Artikel 13. Reserves in teamwedstrijden 

1. Reserves mogen een deelnemer vervangen die geblesseerd of onwel is. 

2. De reserve moet in dezelfde gewichtsklasse of in een lagere gewichtsklasse 

uitkomen van degene die wordt vervangen. 

3. Reserves mogen geen gediskwalificeerde deelnemer vervangen. 

4. Reserves moeten ingeschreven en gewogen worden op hetzelfde moment als 

de gebruikelijke deelnemers. 

 

 

 

Slotbepaling 
 

Artikel 14. Situaties die niet beschreven zijn in dit reglement 

In elke situatie die zich voordoet die niet door de reglementen gedekt is, wordt 

een gezamenlijk besluit genomen door de scheidsrechters van de betreffende 

wedstrijd. 
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Bijlage 1. Gewicht- en leeftijdcategorieën fighting system 
 

De leeftijdcategorie waartoe men behoort wordt bepaald door de leeftijd die men 

heeft op 31 december van het lopende kalenderjaar. 

 

Mannen / Jongens 

Masters 

vanaf 35 

Senioren 

vanaf 21 

Junioren 

18/19/20 

Aspiranten 

16/17 

Cadetten 

14/15 

Cadetten 

12/13 

Cadetten 

10/11 

Jeugd 

8/9 

1x3 min 1x3 min 1x3 min 1x3 min 1x3 min 1x2 min 1x2 min 1x2 

min 

-56 kg 

-62 kg 

-69 kg 

-77 kg 

-85 kg 

-94 kg 

+94 kg 

-56 kg 

-62 kg 

-69 kg 

-77 kg 

-85 kg 

-94 kg 

+94 kg 

-56 kg 

-62 kg 

-69 kg 

-77 kg 

-85 kg 

-94 kg 

+94 kg 

-46 kg 

-50 kg 

-55 kg 

-60 kg 

-66 kg 

-73 kg 

-81 kg 

+81 kg 

-38 kg 

-42 kg 

-46 kg 

-50 kg 

-55 kg 

-60 kg 

-66 kg 

-73 kg 

+73 kg 

-30 kg 

-34 kg 

-38 kg 

-42 kg 

-46 kg 

-50 kg 

-55 kg 

-60 kg 

+60 kg 

-24 kg 

-27 kg 

-30 kg 

-34 kg 

-38 kg 

-42 kg 

-46 kg 

-50 kg 

+50 kg 

-21 kg 

-24 kg 

-27 kg 

-30 kg 

-34 kg 

-38 kg 

-42 kg 

+42 

kg 

 

 

Vrouwen / Meisjes 

Masters 

vanaf 35 

Senioren 

 vanaf 21 

Junioren 

18/19/20 

Aspiranten 

16/17 

Cadetten 

14/15 

Cadetten 

12/13 

Cadetten 

10/11 

Jeugd 

8/9 

1x3 min 1x3 min 1x3 min 1x3 min 1x3 min 1x2 min 1x2 min 1x2 

min 

-45 kg 

-48 kg 

-52 kg 

-59 kg 

-63 kg 

-70 kg 

+70 kg 

 

-45 kg 

-48 kg 

-52 kg 

-59 kg 

-63 kg 

-70 kg 

+70 kg 

 

-45 kg 

-48 kg 

-52 kg 

-59 kg 

-63 kg 

-70 kg 

+70 kg 

 

-40 kg 

-44 kg 

-48 kg 

-52 kg 

-57 kg 

-63 kg 

-70 kg 

+70 kg 

 

-32 kg 

-36 kg 

-40 kg 

-44 kg 

-48 kg 

-52 kg 

-57 kg 

-63 kg 

+63 kg 

-25 kg 

-28 kg 

-32 kg 

-36 kg 

-40 kg 

-44 kg 

-48 kg 

-52 kg 

-57 kg 

+57 kg 

-22 kg 

-25 kg 

-28 kg 

-32 kg 

-36 kg 

-40 kg 

-44 kg 

-48 kg 

+48 kg 

-20 kg 

-22 kg 

-25 kg 

-28 kg 

-32 kg 

-36 kg 

-40 kg 

+40 

kg 
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Bijlage 2. Reglement voor jongeren 

Artikel 1. Algemeen 

1. Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het ‘Wedstrijdreglement jiujitsu 

fighting system’. 

2. De regels gelden als aanvulling op de regels voor senioren, junioren en aspi-

ranten. 

3. De leeftijd waartoe men behoort wordt bepaald door de leeftijd die men heeft 

op 31 december van het lopende kalenderjaar. 

4. Beneden de leeftijd van 8 jaar is het niet toegestaan deel te nemen aan wed-

strijden. 

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

gen niet worden ingedeeld in een hogere leeftijdscategorie. 

6. Cadetten, die de leeftijd van 15 jaar nog niet hebben bereikt, mogen niet 

worden ingedeeld in een hogere leeftijdscategorie. 

7. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, maar waarbij de scheids-

rechter van mening is dat de veiligheid van één of beide deelnemers in het 

geding is, moet de scheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk onderbreken en 

die maatregelen treffen die hij nodig acht. Hij heeft niet het recht hierbij be-

straffend op te treden, daarbij de intentie van de handeling in acht nemend. 

8. Alle blessures mogen door degene, die de medische begeleiding verzorgt, 

worden behandeld. 

9. Bij elke straf, die de scheidsrechter geeft, zal hij duidelijk aan de deelnemer 

meedelen waarom of waardoor de straf wordt opgelegd. 

10. Aspiranten (leeftijdscategorie 16/17) mogen maximaal één leeftijdscategorie 

hoger worden ingedeeld, dus bij de Junioren. 

11. Junioren (leeftijdscategorie 18/19/20) mogen maximaal één leeftijdscategorie 

hoger worden ingedeeld, dus bij de senioren. 

Artikel 2. Leeftijdscategorie onder 16 jaar 

De wedstrijdduur is 2 minuten. 

Artikel 3. Materiaal onder 16 jaar 

Mondbescherming is verplicht bij de leeftijdscategorie onder 16 jaar. 

Artikel 4. Punten onder 16 jaar 

Als een verwurging of klem technisch correct wordt uitgevoerd met het doel tot 

afkloppen, moet de MR de wedstrijd stoppen door aankondiging van ‘matte’. De 

deelnemer die de klem of verwurging uitvoert krijgt ‘ippon’ (3 punten). 

Artikel 5. Straffen onder 16 jaar 

1. ‘Verboden handelingen’ die worden bestraft met ‘chui’: 

a. Elke ‘atemi’ (trappen, stoten, slagen) die het hoofd van de tegenstander 

raakt. 
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b. Verwurgingen of klemmen in fase 2. 

c. Beenklemmen (deze zijn wel toegestaan in de reglementen voor senioren, 

junioren en aspiranten). 

Artikel 6. Leeftijdscategorieën onder 12 jaar 

1. Wedstrijdtijd is 2 minuten. 

2. Houdgreep tijd is 10 seconden. 

Artikel 7. Punten onder 12 jaar 

1. Houdgrepen: 

a. 0-5 seconden = 0 punten 

b. 6-9 seconden = 1 punt 

c. 10 seconden   = 2 punten 

d. Aftikken = 3 punten 

Artikel 8. Straffen onder 12 jaar 

1. ‘Verboden handelingen’ die worden beoordeeld met ‘chui’: 

a. Alle stoten, slagen, trappen naar het hoofd. 

b. Alle verwurgingen of klemmen. 

c. Om het hoofd pakken zonder daarbij een arm in te sluiten (nek ontwrin-

gen). 

d. Na een goed uitgevoerd worp op de andere deelnemer vallen. 

e. Uitvoeren van gevaarlijke worpen, zoals offerworpen (uitgezonderd ‘tani-

otoshi’), worpen op beide knieën, worpen op één been (zoals ‘hara koshi’ 

of ‘uchi mata’. 
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Bijlage 3. Gebaren scheidsrechters 
 

   

Hajime 

Start de wedstrijd. 

De scheidsrechter staat tus-

sen de deelnemers en met 

beide handen verkondigt 

‘hajime’. De stem moet dui-

delijk zijn en autoriteit heb-

ben. 

Matte 

Stop de wedstrijd 

De scheidsrechter tilt een 

van de handen op tot 

schouderhoogte zodat de 

arm ongeveer parallel met 

de ‘tatami’ is en toont de 

handpalm met de vingers 

naar boven aan de secreta-

riaat. De stem moet krach-

tig zijn en autoriteit hebben. 

Ippon  

De scheidsrechter tilt de 

rechter- of linkerarm (af-

hankelijk of de score voor 

de rode of blauwe deelne-

mer is) hoog boven het 

hoofd met de palm naar vo-

ren gericht. 

   
Ippon 3 Punten 

De scheidsrechter tilt de 

rechter- of linkerarm (af-

hankelijk of de score voor 

de rode of blauwe deelne-

mer is) hoog boven het 

hoofd met drie vingers dui-

delijk zichtbaar (de palm 

naar voren gericht). 

Waza-ari 

Een punt. 

De scheidsrechter tilt de 

rechter- of linkerarm tot 

schouderhoogte (afhankelijk 

of de score voor de rode of 

blauwe deelnemer is), met 

de palm naar beneden. Het 

signaal moet duidelijk zicht-

baar zijn voor het secretari-

aat. 

Annuleren 

Herstellen van beslissing. 

De scheidsrechter zwaait 

een paar keer met een 

rechte hand boven het 

hoofd, na het tonen van een 

beslissing, welke hersteld 

moet worden. 

Het signaal moet duidelijk 

zichtbaar zijn voor de TR. 
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Passiviteit  

Tonen van passiviteit. 

De scheidsrechter draait 

beide onderarmen voor het 

lichaam om elkaar. 

Ongecontroleerde  

techniek  

De scheidsrechter tilt de lin-

ker- of rechterhand met een 

gebogen arm voor het li-

chaam (beschrijving van de 

actie moet op dit signaal 

volgen voordat de straf 

wordt gegeven). 

Mubobe  

Verwarde of zelfbeschadig-

de actie: 

De scheidsrechter strekt de 

armen met de vuisten een 

paar keer horizontaal voor 

het lichaam. Nadat het sig-

naal is gegeven kondigt de 

MR ‘mubobe’ duidelijk aan. 

   

Rechte stoot  

naar het hoofd  

De scheidsrechter beweegt 

de vuist naar het hoofd. 

Hard Contact  

De scheidsrechter demon-

streert een stoot met de 

vuist in de palm. 

Grip en Stoot 

De scheidsrechter demon-

streert met een had een 

pakking van de jiujitsugi en 

met de andere hand een 

stoot. 
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Buiten de gevechts-

ruimte  

(Zijscheidsrechter signaal) 

De zijscheidsrechter toont 

de situatie aan de 

matscheidsrechter, zodat de 

MR daarop kan handelen. 

Naar buiten duwen  

De scheidsrechter demon-

streert met beide handen de 

duw vanuit de gevechts-

ruimte naar de veiligheids-

ruimte. 

Buiten de wedstrijdruim-

te werpen  

De scheidsrechter toon met 

de linker- of rechterhand 

(afhankelijk wie de actie 

uitvoerde rood of blauw) de 

beweging van de gevechts-

ruimte naar de veiligheids-

ruimte. 

   

Onnodige Opmerkingen  

De scheidsrechter plaats de 

wijsvinger gestrekt met ge-

sloten vuist voor de mond. 

Osae-komi  

De scheidsrechter richt de 

linker of rechterhandpalm 

naar de deelnemers en 

kondigt met duidelijke stem 

‘osae-komi’ aan. De hand 

moet gericht blijven zolang 

voor de ‘osae-komi’ tijd nog 

loopt. 

Toketa  

De scheidsrechter zwaait 

een paar keer met de linker 

of rechterhand (die in ‘osae-

komi’ positie was) boven de 

deelnemers en kondigt ‘to-

keta’ aan met duidelijke 

stem. De palm is verticaal. 
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Gelijktijdige Handeling  

(Aiuchi) 

De scheidsrechter buigt bei-

de armen horizontaal voor 

het lichaam, waarbij de 

vuisten elkaar raken. 

Straffen  

(Shido, Chui, Hansoku-

make) 

De scheidsrechter wijst naar 

de deelnemer die de over-

treding heeft gemaakt met 

de wijsvinger en kondigt de 

betreffende straf aan. 

‘Niet gezien’ – signaal  

De scheidsrechter houdt de 

handpalmen onder de ogen 

voor een korte tijd. 

 
  

Full Ippon  

(Tafel scheidsrechter  

signaal) 

De tafelscheidsrechter toont 

de MR het signaal en de 

kleur van de winnaar. 

Verboden handeling  

Techniek die worden be-

straft met shido (klemmen 

op vinger tenen, gekruisde 

benen, stoten en trappen) 

De scheidsrechter maakt 

een slag met open hand 

naar de onderarm. 

Niet Luisteren naar MR  

De scheidsrechter wijst naar 

de beide oren met de wijs-

vingers vanuit een vuist. 
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Sonomama 

(Bevriezen aankondigen) 

De MR tikt krachtig (een 

aanraking is meestal ge-

noeg) met beide handen op 

de ruggen van beide deel-

nemers, terwijl deze in ge-

vecht zijn en kondigt duide-

lijk met krachtige stem ‘so-

nomama’ aan. 

Yoshi 

(Doorgaan aankondigen) 

Nadat het doel voor de tij-

delijk stop is gerealiseerd, 

tikt de MR opnieuw met 

beide handen op de ruggen 

van de deelnemers en kon-

digt met duidelijk en krach-

tige stem ‘yoshi’  aan. 

Pauze 

(In geval van hikiwake voor 

een extra ronde) 

De scheidsrechter toont een 

‘OK’-signaal met de duim 

recht omhoog naar het se-

cretariaat en daarna stuurt 

hij de deelnemers uit de ge-

vechtsruimte voor de pauze. 

 

 

 


