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“Sterk4elkaar” 

Puntencompetitie 

competitieverloop, puntentelling 

 

 

 

De puntencompetitie is bedoeld om  judoka’s al vroeg in hun judocarrière kennis te laten maken met 

judowedstrijdjes. Dit doen we in de vertrouwde omgeving van hun eigen dojo. 

 

Regelmatig krijgen onze docenten de vraag of er wedstrijden zijn voor judokaatjes die net zijn 

begonnen. Om in deze behoefte te voorzien is de “Sterk4elkaar” puntencompetitie bedacht. Deze 

competitie is een eerste kennismaking met wedstrijdjudo. Het kan de opmaat zijn naar de 

wedstrijdgroep en naar wedstrijden buiten de deur. 

 

Wie mogen meedoen? 
De “Sterk4elkaar” puntencompetitie is, zoals gezegd, een oefencompetitie om kennis te maken met 
judowedstrijden en om wedstrijdervaring op te doen. Deze competitie is daarom exclusief bedoeld 
voor: 

 judoka's van Team Gouwe Sports 

 recreatieve judoka's die op deze wijze alles over wedstrijden kunnen leren 

 jonge wedstrijdjudoka's die op deze wijze meer ervaring kunnen opdoen 
 
Judoka's uit onze wedstrijdselectie met meer ervaring (gevorderd of hoger) zijn uitgesloten van 
deelname. Aanmoedigen of helpen tijdens de competitie mag natuurlijk. Coachen (aanwijzingen 
geven tijdens een wedstrijd) mag niet. 
 
Het meedoen aan de Puntencompetitie is een pré voor de kyu examens. Meedoen kan al vanaf 
witte band (6e kyu) en/ of geboren in 2006 t/m 2014. Voor de speelronden in  2020 geldt: geboren 
in 2007 t/m 2016. De minimale leeftijd op de competitiedag is 4 jaar. De maximale leeftijd is 13 
jaar. 
 

Indeling 
Alle judoka's worden ingedeeld naar leeftijd. Dit gebeurt op basis van je geboortejaar en is volgens 
het geldende wedstrijdreglement van de Judo Bond Nederland. In de regel worden twee 
aansluitende geboortejaren bij elkaar gevoegd. Vervolgens worden alle judoka's in poules 
ingedeeld op basis van hun gewicht. Nadat een judoka voor de eerste keer heeft meegedaan, wordt 
dit laatste criterium enigszins losgelaten. Judoka's die in hun poule alles hebben gewonnen, 
worden, indien mogelijk, een klasse hoger ingedeeld. Judoka's die op een competitiedag alles met 
grote uitslagen verliezen worden de volgende ronde, voor zo ver mogelijk, een klasse lager 
ingedeeld. 
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Leeftijdscategorieën (in 2020) 

 - 6 jaar (4-5 jr.) Geboren in 2015 en 2016 

 - 8 jaar (6-7 jr.) Geboren in 2013 en 2014 

- 10 jaar (8-9 jr.) Geboren in 2011 en 2012 

t/m 13 jaar (10-12 jr.) Geboren in 2007, 2008, 2009 en 2010 

 

Spelen om de punten – bouwen aan Mr. Tatami’s dojo 
Het is een doorlopende competitie. Ieder seizoen zijn er drie speelronden. Na afloop van iedere 
speelronde krijgen alle deelnemers een certificaat met daarop het aantal behaalde punten. 
Daarnaast ontvangt iedereen die voor de eerste keer meedoet, een Mr. Tatami en een grondplaat 
in de vorm van een medaille. Op deze medaille kun je bouwen aan “De dojo van Mr. Tatami”. De 
punten die je in iedere ronde behaalt, kun je na afloop van iedere speelronde inwisselen voor 
onderdelen van “De dojo van Mr. Tatami”. Wanneer je voldoende punten hebt verzameld dan heb 
je zijn dojo verdiend. 
 

Data  
De speelronden van het seizoen 2019-2020 worden gehouden op zondag 27 oktober 2019, op 
zondag 16 februari 2020 en op zondag 7 juni 2020.  
Onder voorbehoud worden volgend seizoen (2020-2021) de competitieronden gehouden op 
zondag 25 oktober 2020, zondag 14 februari 2021 en zondag 13 juni 2021. 
 

Locatie 
De puntencompetitie wordt gehouden in de dojo van Team Gouwe Sports (De Gaullelaan 1, 2625 PH 

Delft). 

 

Programma 
Blok 1 

Bestaat uit judoka’s: 

1. U6 d.w.z. geboren in 2015 en 2016 (4 en 5 jarigen); 

2. U12 d.w.z. geboren in 2009 en 2010 (10 en 11 jarigen) 

3. U14 d.w.z. geboren in 2007, 2008 (12 en13 jarigen) 

4. A-Judo geboren in 2016 of eerder 

Weging en inloop: 9h30-9h45 

Warming-up: 9h45-10h00 

Wedstrijden: 10h00-11h15 

Afsluiting: 11h15-11h30 
 

Blok 2 

Bestaat uit judoka’s: 

1. U8 d.w.z. geboren in 2013 en 2014 (6 en 7 jarigen) 
Weging en inloop: 11h30-11h45 

Warming-up: 11h45-12h00 

Wedstrijden: 12h00-13h15 
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Afsluiting: 13h15-13h30 

 

Blok 3 

Bestaat uit judoka's: 

1. U10 d.w.z. geboren in 2011 en 2012 (8 en 9 jarigen) 
Weging en inloop: 13h30-13h45 
Warming-up: 13h45-14h00 
Wedstrijden: 14h00-15h15 
Afsluiting: 15h15-15h30 
 
De definitieve tijden met de groepsindeling worden uiterlijk een week een van te voren bekend 
gemaakt. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. 
 

Inschrijven 
Inschrijven doe je via het inschrijfformulier ( https://www.teamgouwe.nl/Puntencompetitie ) op de 
website. 
Voor de tweede ronde van de puntencompetitie kan vanaf 1 december 2019 worden ingeschreven. 
De inschrijving voor de tweede ronde sluit woensdag 2 februari 2020 om 23:59 uur. 
Voor de derde ronde van de puntencompetitie kan vanaf 19 april 2020 worden ingeschreven. De 
inschrijving voor de derde ronde sluit woensdag 24 mei om 23:59 uur. 
De inschrijving voor iedere competitieronde start 6 weken van te voren en sluit 2 weken ervoor. 
De kosten voor deelname bedragen per speelronde €5,00. Je bent pas definitief ingeschreven als 
het inschrijfgeld is voldaan. Het inschrijfgeld dient, o.v.v. lidnummer en factuurnummer, uiterlijk 3 
dagen voor aanvang van iedere speelronde aan ons te zijn overgemaakt. Lidnummer en 
factuurnummer staan vermeld op de factuur die je per email van ons ontvangt. 
 

Puntentelling in één wedstrijd 
De wedstrijdtijd is 2 minuten zuivere speeltijd. Het jeugdwedstrijdreglement van de Judo Bond 
Nederland is van toepassing. 
In een wedstrijd kan een judoka twee soorten punten scoren (ippon of waza-ari). De scheidsrechter 
beoordeelt de score en welk punt daarbij hoort. 

IPPON: vol punt 

Dit punt verdien je als je de tegenstander in één keer helemaal op zijn rug 

werpt of als je hem 20 seconden vasthoudt in een houdgreep. Als een ippon 

wordt gescoord is de wedstrijd direct afgelopen. Ook kun je scoren met 

armklemmen en verwurgingen, maar die zijn bij de Puntencompetitie niet 

toegestaan. Net als offerworpen en worpen waarbij er een arm om de nek gaat. 

Offerworpen zijn worpen waarbij jij je tegenstander werpt door zelf eerst naar de grond te gaan. 

WAZA-ARI: half punt 

Dit punt scoor je als je de tegenstander in eerste instantie op een deel van 

zijn rug werpt of minimaal 15 seconden in een houdgreep vasthoudt. Scoor 

je twee keer waza-ari, dan is dat hetzelfde als één ippon en is de wedstrijd 

meteen afgelopen. 

 

https://www.teamgouwe.nl/Puntencompetitie
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In blok 1 (pupillen tot 8 jaar en A-Judo) zijn de regels iets aangepast. Je kan niet rechtstreeks een 

ippon scoren. In die groep is waza-ari de hoogste score en kun je alleen een ippon verdienen door 2 

keer een waza-ari te scoren.  D.w.z. dat als je jouw tegenstander geheel of gedeeltelijk op zijn of 

haar rug werpt, dit altijd wordt gewaardeerd met waza-ari. Een houdgreep duurt in die groep 

daardoor ook maximaal 15 seconden. 

 

Het hoogste punt waar je het verschil mee maakt, bepaalt de winnaar (zie volgende paragraaf). 

Deze waardering wordt omgezet in competitiepunten en bepaalt dus de score die je krijgt voor een 

gewonnen wedstrijd. Bij gelijkspel krijgen beide judoka's evenveel punten. 

Soms worden er door de scheidsrechter ook straffen uitgedeeld, bijvoorbeeld als je niet aanvalt en 

alleen maar verdedigt. Een straf noemen we een “shido” en is een soort 'gele kaart'. Als je drie keer 

een shido krijgt in een wedstrijd dan heet dat “hansoku-make” en ben je gediskwalificeerd (rode 

kaart). Ook als je vals speelt kun je “hansoku-make” krijgen. Een “shido” telt niet mee in de 

puntentelling, behalve als de wedstrijd gelijk is geëindigd (gelijkspel qua scores). Als er dan verschil 

is in het aantal shido's, dan wint degene die de minste shido's heeft. 

 

Puntentelling in de competitie 
In de competitie wordt de hoogste score waar het verschil mee wordt gemaakt gewaardeerd in een 

aantal competitiepunten. Dit principe kan leiden tot verwarring, maar belangrijk is om te 

onthouden dat: 

1. alleen de hoogste of de meeste score telt (bijv. 2 waza-ari’s is meer dan 1 waza-ari). 

2. gelijkwaardige punten worden tegen elkaar weggestreept. M.a.w. als beide judoka's een 

waza-ari hebben, dan vallen die tegen elkaar weg.  

 

Bij judo wordt  bij poulewedstrijden in heel Nederland in principe altijd onderstaand 

puntensysteem gehanteerd: 

 Winst door ippon = 10 punten 

 Winst door waza-ari = 7 punten 

 Winst door shido = 5 punt 

Bij de Puntencompetitie verdien je ook punten als je verliest en wel 3 punten. 

 

Belangrijk: 

Elke judoka judoot per competitiedag vier wedstrijden. Op deze manier kan iedereen een maximale 

dagscore halen van 40 punten en een minimale score van 12 punten. 


