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Informatieblad Puntencompetitie 

 
Wat is de Puntencompetitie? De Puntencompetitie is de naam voor de judowedstrijden die we bij 
Goederaad Sport houden. Op iedere wedstrijddag doe je vier of vijf wedstrijden met judoka’s die 
ongeveer net zo oud zijn als jij, net zoveel wegen en die net zo goed kunnen judoën. Een judoka van 
twintig jaar met een zwarte band delen we dus niet in met een judoka van zes jaar met een witte 
band. De groep judoka’s waarin je wordt ingedeeld, noemen we een ‘poule’. Voor iedere wedstrijddag 
word je weer in een andere poule ingedeeld. 
 
In dit informatieblad vind je informatie over de Puntencompetitie. Op blad 1 beschrijven we de 
procedure en op blad 2 de wedstrijdregels. Let op: onze wedstrijdregels zijn niet helemaal hetzelfde als 
de regels van de Judobond Nederland. 
 
Inschrijving en indeling. De inschrijving voor de Puntencompetitie is online via onze website 
www.goederaadsport.nl. Je schrijft je niet in voor het hele seizoen, maar per wedstrijddag. Voor iedere 
wedstrijddag is er een uiterste inschrijfdatum. Welke datum dat is, zie je op de website. Bij de 
inschrijving betaal je via iDeal de inschrijfkosten. Bij de inschrijving ga je akkoord met de vermelding 
van je naam op een namenlijst. De lijst wordt gemaild aan de deelnemers en opgehangen op de 
sportschool. In de week voor de wedstrijddag krijg je een e-mail met de indeling. 
 
De wedstrijddag. Als je op de wedstrijddag binnenkomt, meld je je bij de ingang van de sportschool. Je 
wordt gewogen en krijgt te horen op welke mat je gaat judoën. Dan wacht je tot jouw groep aan de 
beurt is en mag je de dojo ingaan. Denk aan het volgende: 

• Vraag je publiek de schoenen uit te doen en draag zelf slippers om van de kleedkamer naar de 
dojo te lopen! Zo voorkom je dat het straatvuil op de judomat (tatami ) komt. 

• Zorg dat jij en je judopak schoon zijn. Meisjes dragen een wit T-shirt. Je nagels zijn kort. 

• Lang haar dat over de schouders valt, moet je invlechten of opsteken (zonder speldjes!). Een 
paardenstaart is niet genoeg! 

• Draag geen sieraden, speldjes, klemmetjes of elastiekjes met metaal. Dit is voor je eigen 
veiligheid en die van degene met wie je judoot. Dit wordt door de scheidsrechters 
gecontroleerd. Oorbellen die niet uit mogen, moeten worden afgeplakt. 

• Zorg dat je je wedstrijdkaart bij je hebt. Als je voor het eerst bent, krijg je de wedstrijdkaart bij 
de ingang waar je je meldt. 

In de dojo ga je naar je eigen mat en wacht je tot Sensei Percy het ‘startsein’ geeft met de 
groetceremonie. De scheidsrechters zeggen wie tegen wie moet judoën. De judoka die het eerst wordt 
genoemd, krijgt een rode band en staat op de mat rechts van de scheidsrechter. 
 
Nadat je klaar bent met je wedstrijden worden de punten opgeteld. Je krijgt twee soorten punten: 
wedstrijdpunten en punten voor je wedstrijdkaart. 
Wedstrijdpunten: 1 punt voor een gewonnen wedstrijd, 0 bij een verloren wedstrijd. De 
wedstrijdpunten bepalen je plaats in de poule. Sta je op het erepodium of ernaast? 
Punten voor je kaart: je krijgt tenminste 3 punten voor het meedoen, 10 punten als je met een ippon 
wint en 7 punten voor een waza-ari. Een scheidsrechter mag ook meer punten geven. Je krijgt een 
puntenprijs bij 100, 200, 300, 500, 700, 1000 en 1500 punten. 
 
De prijsuitreiking door Sensei Percy is meteen na je wedstrijden als alle punten geteld zijn.  
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De wedstrijdregels. Dit is een samenvatting van de wedstrijdregels. Voor ‘zijn’ kun je ook ‘haar’ lezen. 
 
Begin en einde: nadat de scheidsrechter de judoka’s naar elkaar heeft laten groeten begint de 
wedstrijd; de scheidsrechter zegt hajime. Als de scheidsrechter mate zegt, moet je stoppen. Als er 
sore-made wordt gezegd, betekent het einde van de wedstrijd en moet je dus ook stoppen. Na sore-
made zegt de scheidsrechter wie gewonnen heeft en groeten de judoka’s elkaar en de mat. 
 
Wanneer mate? De wedstrijd wordt bijvoorbeeld even gestopt als er te weinig gebeurt, als een judoka 
zich ineens niet goed voelt of als een judoka iets doet wat niet mag. Dat noemen we een verboden 
handeling. Voorbeelden zijn: om het hoofd vastpakken, op de ander vallen na een worp, verkeerd 
vastpakken, hand of voet in het gezicht van de tegenstander plaatsen en te veel verdedigen. 
 
Welke punten kun je krijgen? 

• Ippon (10 punten): als een judoka zijn tegenstander onder controle heeft en met grote kracht 
èn snelheid op de rug werpt. Of: na een houdgreep (osaekomi) van 20 seconden. Na een ippon 
is het einde wedstrijd (sore-made). 

• Waza-ari (7 punten): Een judoka werpt zijn tegenstander onder controle,  maar één van de  
andere voorwaarden voor ippon mist, dus geen kracht/snelheid of niet op de rug. Of: na een 
houdgreep van 10-19 seconden. NB: tweemaal waza-ari is ippon! 

Als er niet is gescoord: als niet binnen de wedstrijdtijd is gescoord of als er een gelijke stand is, dan 
beslist de scheidsrechter meteen wie gewonnen heeft. Vroeger werd er met een halve minuut 
verlengd, maar dat doen we nu niet meer voor de jeugd tot twaalf jaar. Voor de judoka’s van twaalf 
jaar en ouder is er nog wel een verlenging van een minuut. Hierbij gebruiken we de Golden Score 
regel. Dit betekent dat de eerste die scoort, gewonnen heeft. De wedstrijd wordt meteen beëindigd. 
Wordt er niet gescoord dan beslist de scheidsrechter. In het Japans noemen we dit hantei.  
 
Wat is een houdgreep (osaekomi)? Een houdgreep is als een judoka zijn tegenstander op de grond 
onder controle houdt. Daarbij raakt de rug of één van de schouders de judomat. Dus als je op je rug 
ligt en wordt vastgehouden, dan lig je in een houdgreep. Als het de judoka die onder ligt lukt om zijn 
benen om het lichaam of de benen van de andere judoka heen te doen, is het geen houdgreep meer. 
 
Straffen: net als in toernooien buiten de school geven de scheidsrechters ook straffen. De lichtste straf 
is een shido. Drie keer shido is hansokumake. Dan mag je niet meer verder judoën. Straffen worden 
gegeven voor verboden handelingen en negatief judo, zoals passiviteit en als je je tegenstander 
verkeerd vast hebt, bijvoorbeeld onder de judoband. Let op: als je je hoofd gebruikt om een score te 
voorkomen, dan wordt dit zwaar bestraft. Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is een ‘bruglanding’. 
Dat is als je op voeten en hoofd landt. Dan krijgt de andere judoka meteen ippon. Als je je hoofd 
gebruikt om te voorkomen dat je op je rug landt, ‘Head-defence’, dan krijg je hansokumake. En ook als 
je met je hoofd naar de mat duikt, ‘diving’, krijg je hansokumake. 
 
Jeugdreglement of volwassenenreglement? Tot twaalf jaar passen we het jeugdreglement toe, voor 
twaalf jaar en ouder het volwassenenreglement. Bij de jeugd is de wedstrijdtijd twee minuten en om 
het hoofd pakken, armklemmen, verwurgingen en offerworpen mogen niet. Voor twaalf jaar en ouder 
is de wedstrijdtijd drie minuten en mag ‘alles’. 
 
Afwijkingen van JBN-reglement: onze regels zijn niet helemaal hetzelfde als de officiële regels. De 
verlenging voor twaalf jaar en ouder is bijvoorbeeld eigenlijk niet beperkt in tijd. Wij doen dit 
maximaal één minuut. Armklemmen mogen eigenlijk pas vanaf vijftien jaar. Wij staan het toe vanaf 
twaalf jaar, maar alleen als de armklem voorzichtig wordt uitgevoerd. 
 


