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Waarom en hoe te werken met het Care-System 
 

Het video care-system is door de JJIF aangenomen als mogelijkheid voor video-

scheidsrechters om de mat-scheidsrechter te assisteren in zijn job op de mat. Zo staan 
er minder scheidsrechters op de mat zelf. Het gaat tenslotte om de deelnemers. 

Ook kan het video-care-system worden gebruikt bij het controleren van een challenge. 

 

Er zijn wat gebruiksnormen en regels bij het gebruik van de video als mat-
scheidsrechter en/of video-scheidsrechter. 

 

 De Mat-scheidsrechter moet zijn eigen mening geven zonder de video te 

raadplegen. Hij is de leiding van de wedstrijd. 

 Als de Mat-scheidsrechter een fout maakt, zullen de video-scheidsrechters deze bij 
meerderheid corrigeren. 

 Dit doen zij door een van de video-scheidsrechters te laten gaan staan, en bij 

oogcontact met de mat-scheidsrechter de correctie in scheidsrechtergebaren te 

corrigeren. 

 Wanneer er audiomogelijkheid is (microfoon/oortje) heel kort vertellen wat er 

veranderd dien te worden. Dit zonder uitleg omdat er toch al een meerderheid is. 

Veel gepraat kan de mat-scheidsrechter uit zijn concentratie brengen.  

 De mat-scheidsrechter neemt voor tafel en publiek de correctie over 

 De tafel-scheidsrechter luistert alleen naar de mat-scheidsrechter. 

 Gebruik als video-scheidsrechter dezelfde bewegingen als de mat-scheidsrechter 

voor het zelfde item. Bijvoorbeeld Wazari wegwuiven en Shido geven voor grip en 

punch. 

 De reden om als video-scheidsrechter te corrigeren is niet iedere keer te wisselen 

tussen Ippon of Wazari visa versa maar bvb voor: 

o Als een beweging bvb straf is i.p.v. punten (Shido voor grip en punch i.p.v.  

waardering) 

o Als punten aan de verkeerde persoon worden gegeven 

o Als de punten niet of verkeerd genoteerd worden 

 Geef de mat-scheidsrechter vooral de tijd om zijn ding te doen. Je bent er ter 

ondersteuning. Niet om hem in diskrediet te brengen of zenuwachtig te maken.  

 Wanneer een van de zij-scheidsrechters het eens is met de mat-scheidsrechter, 

hoeft er niet meer naar de video gekeken te worden, daar er al een meerderheid 

is. 

 Breek alleen in bij noodzaak. Het gaat er om dat de goede deelnemer als winnaar 

van de mat gaat. 


