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Hoofdstuk 1  Algemeen 

Artikel 1. Toepassingsgebied 

1. Tenzij anders is aangegeven zijn deze wedstrijdbepalingen van toepassing op 

alle jiujitsu wedstrijdactiviteiten (fighting system, duo system, ne-waza sys-

tem, show system) en gelden deze zowel voor dames en meisjes als voor he-

ren en jongens. 

2. In deze wedstrijdbepalingen is omwille van de leesbaarheid steeds ‘hij’ ge-

bruikt. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. 

Artikel 2. Wedstrijdactiviteiten 

Onder wedstrijdactiviteiten wordt verstaan alle jiujitsu wedstrijden onder auspi-

ciën van de JBN. Hieronder vallen: 

1. Wedstrijden georganiseerd door de JBN, zoals Nederlandse kampioenschap-

pen, district kampioenschappen, overige toernooien. 

2. Wedstrijden georganiseerd door clubs die aangesloten zijn bij de JBN. 

Artikel 3. Wedstrijdruimte 

1. Elke wedstrijdruimte moet 12 meter x 12 meter zijn en bedekt zijn met mat-

ten, gewoonlijk in de kleuren groen/rood of een andere acceptabele kleur-

combinatie1. 

2. De wedstrijdruimte moet bestaan uit twee zones2: 

a. De gevechtsruimte dient 8 meter x 8 meter te zijn. 

b. De zone om de gevechtsruimte is de veiligheidsruimte en dient minimaal 

2 meter breed te zijn.  

3. Wanneer twee of meer aansluitende wedstrijdruimtes worden gebruikt, is het 

niet toegestaan om een gezamenlijke veiligheidsruimte te gebruiken. 

4. Indien de ruimte van de accommodatie niet voldoende is, is een gevechts-

ruimte van minimaal 6 meter x 6 meter toegestaan3. 

5. Indien de ruimte van de accommodatie niet voldoende is, is het mogelijk de 

veiligheidsruimte te delen, maar de afstand tussen twee gevechtsruimtes 

moet minimaal 3 meter zijn4. 

Artikel 4. Materiaal 

1. De organiserende instantie is verantwoordelijk voor scoreborden, scorelijs-

ten, en overige administratieve bescheiden. 

2. Er dient een ruimte aanwezig te zijn voor de scheidsrechters en technische 

staf. 

 
1 De afstand tussen de wedstrijdruimte en het secretariaat moet 1 à 2 meter zijn. 
  De afstand tussen de wedstrijdruimte en het publiek moet minimaal 2 meter zijn. 
2 De wedstrijdruimte = gevechtsruimte + veiligheidsruimte 
3 Deze minimale afmeting is alleen toegestaan als de afmeting van de sportaccommodatie te klein is. 
4 Het delen van een deel van de veiligheidsruimte is alleen toegestaan als de afmeting van de sportaccommoda-

tie te klein is. 
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Artikel 5. Arbitrage 

1. Alle wedstrijden worden beoordeeld volgens het geldende jiujitsu reglement 

voor het betreffende wedstrijdsysteem. 

2. Alle wedstrijden, zoals bedoeld in artikel 2, moeten worden begeleid door 

scheidsrechters, die in het bezit zijn van een geldige licentie.  

3. Het minimale aantal scheidsrechters per wedstrijdruimte is beschreven in de 

wedstrijdreglementen welke zijn opgenomen in het BondsVademecum hoofd-

stukken 4.11, 4.12, 4.13 en 4.145. Per wedstrijdruimte kunnen extra scheids-

rechters worden toegevoegd. 

4. De Nationale Scheidsrechter Commissie Jujitsu (NSCJJ) stelt bij de in artikel 

1 bedoelde wedstrijden een persoon aan die als ‘scheidsrechtercoördinator’ 

voor het toernooi fungeert. Deze persoon verdeelt de scheidsrechters over de 

wedstrijdruimten en fungeert tevens als aanspreekpunt. Als regel arbitreert 

deze persoon zelf niet. 

5. De scheidsrechters gaan gekleed in een tenue dat bestaat uit een donkergrij-

ze pantalon met donkergrijze of zwarte sokken, een wit overhemd met korte 

mouwen, een JBN-stropdas. Het is bij uitzondering toegestaan om 

(sport)schoentje te dragen in de gevechtsruimte, zolang hiermee niet de 

toernooiruimte wordt verlaten. 

6. Reis- en verblijfkostenvergoeding van de in lid 2 bedoelde scheidsrechters 

zijn overeenkomstig de hiervoor geldende regeling. Deze komen ten laste van 

de organiserende instantie. 

Artikel 6. Wedstrijdsecretariaat 

1. Bij alle jiujitsu wedstrijden zoals bedoeld in artikel 1, moet de arbitrage per 

wedstrijdruimte worden bijgestaan door een wedstrijdsecretariaat. 

2. Het wedstrijdsecretariaat verricht de administratieve handelingen, zoals de 

tijdwaarneming en het bijhouden van de scores en wedstrijdvolgorde. 

3. Het wedstrijdsecretariaat is gepositioneerd tegenover de matscheidsrechter 

bij de aanvang de wedstrijden, op 1 à 2 meter van de wedstrijdruimte. 

4. Het wedstrijdsecretariaat bestaat uit minimaal 2 personen. Eén persoon die 

het elektronische scorebord en tijd bijhoudt. De ander houdt eventueel de 

score van de wedstrijd bij op papier. 

5. Het wedstrijdsecretariaat wordt aangestuurd door minimaal één scheidsrech-

ter van de wedstrijdruimte. 

Artikel 7. Medische begeleiding 

1. Bij alle jiujitsu wedstrijden zoals bedoeld in artikel 1 dient per twee wed-

strijdruimten tenminste één persoon aanwezig te zijn die minimaal in het be-

zit is van een geldig EHBO-diploma. 

2. Indien in de accommodatie meerdere zalen worden gebruikt, geldt het in lid 1 

bepaalde voor elke zaal. 

3. Ter plaatse dient EHBO-materiaal beschikbaar te zijn. 

 
5 https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen 

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen
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Artikel 8. Wedstrijdseizoen 

1. Het wedstrijdseizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het 

daaropvolgende kalenderjaar. 

2. Het gedeelte van het wedstrijdseizoen lopende van 1 september tot en met 

31 december van hetzelfde kalenderjaar wordt aangeduid als het eerste ge-

deelte van het wedstrijdseizoen. Het gedeelte lopende vanaf 1 januari tot en 

met 31 augustus wordt aangeduid als het tweede gedeelte van het wedstrijd-

seizoen. 

3. Een wedstrijdseizoen wordt aangegeven door toevoeging van de beide betref-

fende jaartallen. 

Artikel 9. Inschrijving en deelnameverplichting 

1. De wijze waarop voor wedstrijden kan worden ingeschreven wordt bepaald 

door de organiserende instantie. 

2. Inschrijfgeld dient aan de hiervoor in aanmerking komende instantie te wor-

den betaald op de wijze en het tijdstip zoals bepaald wordt door de organise-

rende instantie. De hoogte van het inschrijfgeld en de toegangsprijzen wor-

den door de organiserende instantie vastgesteld. 

3. Iedere deelnemer is verplicht zich te presenteren op de wedstrijden waarvoor 

werd ingeschreven. Het wegblijven, zonder vooraf bericht van verhindering te 

geven, kan tuchtrechtelijke maatregelen tot gevolg hebben en ontslaat inge-

schrevene niet van enige betalingsverplichting. 

Artikel 10. Weging en controle 

1. Voor alle jiujistu wedstrijden moeten de deelnemers worden gecontroleerd op 

geslacht, leeftijd en classificatie/graad. Voor alle fighting system en ne-waza 

system wedstrijden moeten de deelnemer ook worden gewogen. 

2. De organiserende instantie dient de weeg- en controletijden tenminste één 

week van tevoren bekend te maken. 

3. De organiserende instantie bepaalt wie de weging en de controle verrichten.  

4. De deelnemer dient bij de weging in een T-shirt en sportbroek te verschijnen. 

De deelnemer wordt gewogen in T-shirt en sportbroek. Het is niet toegestaan 

dat de deelnemer naakt of in ondergoed wordt gewogen. 

5. Vrouwelijke deelnemers mogen onder het T-shirt een (sport) BH dragen.@@ 

6. Een deelnemer die zich te laat bij de weging en de controle meldt, kan wor-

den uitgesloten van deelname aan de wedstrijden waarvoor gewogen en ge-

controleerd moet worden. 

7. Bij de jiujitsu wedstrijden (toernooien) zoals bedoeld in artikel 1 moet een 

organiserende instantie een deelnemer de gelegenheid geven tot tenminste 

vijf dagen vóór de datum waarop het evenement plaatsvindt de opgegeven 

gewichtsklasse te wijzigen. 

8. Een deelnemer mag zich in één weegronde tweemaal melden. Indien bij de 

tweede weging in één weegronde niet aan de opgegeven gewichtsklasse vol-

daan wordt, is deelname aan de wedstrijden niet mogelijk, tenzij de organi-

serende instantie bepaalt dat alsnog mag worden deelgenomen in de ge-
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wichtsklasse die wel overeenkomt met het gewicht van de betreffende deel-

nemer. 

9. Het is de organiserende instantie toegestaan bij herindeling, zoals wordt be-

doeld in lid 7 en 8, administratiekosten in rekening te brengen, waarvan het 

bedrag niet hoger mag zijn dan het inschrijfgeld. 

10. Bij de weging worden de volgende bescheiden gecontroleerd en moeten in 

orde zijn bevonden: 

a. JBN bondspaspoort:  

− Moet volledig zijn ingevuld en zijn voorzien van een goedgelijkende 

pasfoto van de betreffende deelnemer.  

− De vereiste classificatie/graad dient te zijn afgetekend door een daar-

toe bevoegde JBN-leerkracht respectievelijk door een districtsgraden 

commissie jiujitsu (DGCJJ) of door de nationale graden commissie jiu-

jitsu (NGJJ). 

b. Geldig bewijs van lidmaatschap van de JBN (de JBN pas). 

11. De organiserende instantie bepaalt wie de weging en de controle verrichten. 

Voor vrouwelijke deelnemers dient de weging en de controle op geslacht door 

dames, voor mannelijke deelnemers door heren te geschieden. 

12. De organiserende instantie bepaalt of de coach van de deelnemer respectie-

velijk van het deelnemende team bij de weging en de controle aanwezig mag 

zijn, met dien verstande dat daarbij geen mannelijke coach bij vrouwelijke en 

geen vrouwelijke coach bij mannelijke deelnemers mag worden toegelaten. 

 

Hoofdstuk 2  Deelnemers en coaches 

Artikel 11. Wedstrijdkleding6 

1. De deelnemers dragen een witte jiujitsugi van goede kwaliteit, die schoon en 

in goede staat moet te zijn. De deelnemers dragen uitsluitend een rode of 

blauwe band. 

2. Het jasje moet lang genoeg zijn, om de heupen te bedekken en dient met de 

band rond het middel te worden dichtgebonden. 

3. De mouwen moeten ruim genoeg zijn om te kunnen vastpakken en dienen 

lang genoeg te zijn om minstens de helft van de onderarm te bedekken maar 

niet de pols. De mouwen mogen niet worden opgerold. 

4. De broek moet ruim zijn en lang genoeg om de helft van het scheenbeen te 

bedekken. De broekspijpen mogen niet worden opgerold. 

5. De band moet met een platte knop zijn vastgeknoopt, strak genoeg om te 

voorkomen dat het jasje loshangt en moet lang genoeg zijn om twee keer om 

de middel te kunnen, zodat er ongeveer 15 cm van de band aan beide kanten 

van de knoop overblijft. 

 
6 Indien een deelnemer niet voldoet aan deze regel, dan is hij niet gerechtigd aan de wedstrijd deel te nemen. 
De deelnemer krijgt de mogelijkheid om de betwiste uitrusting te wisselen en binnen 2 minuten opnieuw op te 
komen. 
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6. Vrouwelijke deelnemers zijn verplicht een wit T-shirt of een nauwsluitend tri-

cot topje onder hun jasje te dragen. Mannelijke deelnemers mogen niets on-

der hun jasje dragen. 

7. De deelnemers moeten korte nagels hebben aan vingers en tenen. 

8. De deelnemers mogen niets dragen dat mogelijk een tegenstander kan ver-

wonden of in gevaar brengen. 

9. Brillen mogen niet worden gedragen. Het dragen van contactlenzen is voor 

eigen risico. 

10. Lang haar moet worden opgebonden met een zachte haarband. 

11. Met betrekking tot het aanbrengen van merktekens op de jiujitsugi zijn de 

volgende regels van toepassing: 

a. Bij wedstrijden binnen en buiten Nederland die onder auspiciën van de 

JJIF, JJEU worden georganiseerd zijn door deze organisaties gestelde re-

gels tot merktekens van toepassing. 

b. Onder het aanbrengen van merktekens wordt verstaan het bedrukken of 

het opstikken. Wanneer de merktekens worden opgestikt dient dienen de 

merktekens van stof te zijn die rondom zijn vast gestikt. De merktekens 

mogen geen plastic of rubber bevatten. 

c. De onderstaande merktekens zijn toegestaan: 

− Schouder/mouw: 

o Op beide schouders/mouwen hetzelfde merkteken lopend vanaf de 

onderzijde van de kraag met een maximale grootte van 25 cm lang 

en 5 cm breed. 

o Merkteken op één mouw, aan het uiteinde van het schoudermerkte-

ken of halverwege de bovenarm. Het formaat is maximaal 10 cm bij 

10 cm. 

o Merktekens op beide mouwen, moeten hetzelfde zijn. Het formaat is 

maximaal 5 cm hoog bij 10 cm. 

− Borst: 

o Op de linkerkant van de jiujitsugi met het embleem van de JBN, club 

of de Nederlandse vlag worden gedragen. Het formaat is maximaal 

10 cm bij 10 cm. 

− Rug: 

o Merktekens op de rug mogen niet breder zijn dan het rugpand van 

het jasje en mogen niet onder de band komen. 

− Broek: 

o Er zijn geen merktekens op de broek toegestaan. 

− Naast de bovenstaande merktekens zijn van fabriekswege aangebrach-

te merktekens van maximaal 5 cm bij 5 cm toegestaan, op de punt aan 

de linker onderzijde van het jasje, aan een einde van de band. 

12. Het is toegestaan op de jiujitsugi reclame aan te brengen van een sponsor. 

Hiervoor gelden dezelfde regels als merktekens genoemd in lid 11.  

13. Leden van de officiële Nederlandse ploeg, die door de JBN worden uitgezon-

den naar internationale wedstrijden, zijn bovendien verplicht de reclameaf-

beeldingen en de kleding te dragen, die door het bondsbestuur worden voor-
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geschreven. De organiserende instantie kan een rugnummer ter beschikking 

stellen. Het dragen hiervan is dan verplicht. 

14. De deelnemer dient bij de prijsuitreiking te verschijnen in jiujitsugi. 

Artikel 12. Leeftijdscategorieën en gewichtsklassen 

1. Voor alle in artikel 1 bedoelde wedstrijden gelden leeftijdscategorieën zoals 

deze zijn vastgesteld in de wedstrijdreglementen welke zijn opgenomen in 

het BondsVademecum hoofdstukken 4.11, 4.12, 4.13 en 4.147. 

2. Bij het uitschrijven van wedstrijden voor bepaalde leeftijdscategorieën dienen 

de geboortejaren voor de betreffende leeftijdscategorieën aangegeven te 

worden.  

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

men bezit op 31 december van het betreffende kalenderjaar. 

4. Het is toegestaan in één hogere gewichtsklasse uit te komen dan de eigen 

gewichtsklasse. 

5. In de leeftijdscategorieën van 8 tot en met 11 jaar mag een deelnemer in de 

hoogste gewichtsklasse niet zwaarder zijn dan 20% ten opzichte van de grens 

van die gewichtsklasse, waarbij naar boven wordt afgerond op hele kilo-

grammen. In afwijking van het gestelde in lid 4 is het een organiserende in-

stantie toegestaan betreffende deelnemer te plaatsen in de volgende hogere 

leeftijdscategorie. 

6. Behoudens voor de leeftijdscategorie onder 12 jaar is het verboden dat deel-

nemers van verschillend geslacht tegen elkaar strijden. 

7. Indien het in de leeftijdscategorie ‘Jeugd (meisjes en jongens) onder 12 jaar’ 

niet mogelijk is aparte poules te vormen, moeten de gewichtsklassen worden 

aangehouden van de jongens. 

Artikel 13. Medische bezwaren 

1. Er mogen geen medische bezwaren bestaan tegen deelname aan wedstrijden.  

2. Indien degene die de medische begeleiding verzorgt, beslist dat een deelne-

mer vanwege ziekte of blessure niet verder kan deelnemen, is deze beslissing 

bindend. 

Artikel 14. Coach 

1. Deelnemers mogen worden bijgestaan door slechts één coach, die gedurende 

de wedstrijd aan de rand van de wedstrijdruimte verblijft8.  

2. De coach dient meerderjarig te zijn en is lid van de JBN. Hij is correct ge-

kleed in volledig trainingspak of andere gepaste kleding (jiujitsugi en T-shirts 

zijn geen gepaste kleding)9. 

3. Het is de coach alleen toegestaan de eigen deelnemer te coachen.  

 
7 https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen 
8 Eén stoel voor de coach naast de wedstrijdruimte is toegestaan. 
9 Jiujitsugi is geen toepasselijk kleding voor een coach. De coach zal de jiujitsujasje moeten uittrekken en ver-
vangen door trainingsjack. 

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen
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4. De coach mag in geen geval trachten de scheidsrechters te beïnvloeden. Hij 

dient zich te onthouden van het uiten van scheidsrechterstermen, anders dan 

bedoeld om de deelnemer attent te maken op behaalde resultaten en/of 

straffen.  

5. Wanneer een coach het niet eens is met de beslissing van de matscheidsrech-

ter kan deze een ‘Challenge’ doen volgens de procedure zoals beschreven in 

het hoofdstuk Challenge en Appeal. 

Artikel 15. Gedrag coaches 

1. Het in het openbaar doen van negatieve uitlatingen ten opzichte van scheids-

rechters, deelnemers en organiserende instantie is niet toegestaan. 

2. Indien de coach zich onbetamelijk gedraagt ten opzichte van de deelnemers, 

de scheidsrechters, het publiek of iemand anders, dan kan de matscheids-

rechter (MR) besluiten hem voor de duur van de wedstrijd de toegang te ont-

zeggen tot de ruimte rond de wedstrijdruimtes, die is gereserveerd voor wed-

strijdbegeleiding, deelnemers en coaches. 

3. Indien het onbetamelijke gedrag voortduurt, kunnen de scheidsrechters be-

sluiten de coach voor de duur van het toernooi de toegang te ontzeggen tot 

de ruimte welke is gereserveerd voor officials. 

4. Wanneer een coach in de ruimte die bestemd is voor het publiek (tribune) 

zijn onbetamelijke gedrag voortzet kan deze door de organiserende instantie 

gesommeerd worden het pand te verlaten. 

5. Van gedragingen zoals bedoeld in lid 1 t/m 4 wordt een rapport opmaakt. Ge-

rapporteerd aan het bondsbestuur indien het wedstrijdactiviteiten betreffen 

op nationaal niveau, voor het overige aan het districtsbestuur van het district 

waar de betreffende wedstrijdactiviteit plaatsvindt.  

Het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur bepaalt of 

de zaak zal worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. 

Artikel 16. Gedrag deelnemers 

1. De deelnemers dienen zich sportief vóór, tijdens of na een wedstrijd 10 te ge-

dragen en correct op te treden. 

2. Een deelnemer maakt zich schuldig aan ‘zwaar verboden handelingen’ wan-

neer hij  zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd seksueel getinte of andere 

onnodige woorden / opmerkingen maakt, vloekt, een geloofsovertuiging bele-

digt, denigrerende / obscene gebaren of minachting / vijandigheid toont naar 

de tegenstander, de scheidsrechter(s) of enig andere aanwezige, dan wel de 

instructies van de scheidsrechter negeert of hem verbaal / non-verbaal com-

mentaar levert.  

3. Indien een deelnemer gedrag vertoont zoals bedoeld in lid 2, kunnen de 

matscheidsrechters unaniem besluiten de deelnemer te schorsen voor de rest 

van het toernooi. Zij dienen de scheidrechtercoördinator te informeren over 

deze beslissing. Vervolgens wordt het voorval aan de organiserende instantie 

gemeld, welke hiervan een rapport opmaakt. Gerapporteerd wordt aan het 

 
10 Voor, tijdens of na de wedstrijd wil zeggen gedurende het gehele toernooi. 
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bondsbestuur indien het wedstrijdactiviteiten betreffen op nationaal niveau, 

voor het overige aan het districtsbestuur van het district waar de betreffende 

wedstrijdactiviteit plaatsvindt. 

 Het bondsbestuur respectievelijk het betreffende districtsbestuur bepaalt of 

de zaak zal worden voorgelegd aan de tuchtcommissie. 

4. De geschorste deelnemer verliest alle wedstrijden die hij had gewonnen, als-

mede de medailles. 

 

Hoofdstuk 3  Challenge en appeal 

Artikel 17. Algemeen 

Er zijn twee mogelijkheden voor de coach en/of deelnemer om zich bij een wed-

strijd te verzetten tegen het resultaat van een wedstrijd of een scheidsrechterbe-

slissing, namelijk een ‘challenge’ en een ‘appeal’: 

1. Een ´challenge´ kan worden gemaakt gedurende de wedstrijd tegen elke in-

breuk op de wedstrijdregels waardoor de uitslag van de wedstrijd redelijker-

wijs kan veranderen. 

2. Een ´appeal´ kan worden ingezet tegen elk onderdeel van het toernooi en 

wedstrijdregels die niet kunnen worden aangevochten d.m.v. een 

´challenge´. Een ´appeal´ wordt gemaakt vóór een wedstrijd of nadat de 

wedstrijd is beëindigd. Een ´appeal´ kan niet worden gebruikt als alternatief 

voor een ´challenge´ of om het resultaat van een ´challenge´ te wijzigen. 

Artikel 18. Challenge 

1. De ´challenge´ geeft de coach de mogelijkheid om het resultaat van de be-

slissing van de scheidsrechter, of uitblijven ervan, in een specifieke situatie 

in een wedstrijd te veranderen. De ´challenge´ moet plaatsvinden tussen 

aanvang en (tijdelijke) beëindiging van de wedstrijd door de matscheidsrech-

ter, volgens de beschreven procedure in artikel 19 ‘De challenge procedure’. 

2. Per deelnemer kan er maar één ´challenge´ gedurende het toernooi worden 

gemaakt en één ´challenge´ tijdens de finale wedstrijden. 

3. Een ´challenge´ kan worden aangevraagd voor alle situaties die het resultaat 

van een wedstrijd kunnen beïnvloeden of veranderen. Aanvechtbare situatie 

zijn: 

a. Technische fouten, bijvoorbeeld:  

− Het toegekende punt/straf staat niet of verkeerd op het scherm. 

− Het onterecht lopen of niet lopen van de tijd. 

b. Beslissingen van de scheidsrechter, bijvoorbeeld: 

− Wel niet geven van straffen: zoals hard contact, passiviteit, enzovoort. 

− Toekennen van punten. 

4. Een ´challenge´ kan niet worden ‘overchallenged’ door de andere partij.  

5. Er bestaat geen beroepsprocedure tegen een ´challenge´, daarmee is de be-

slissing van het scheidsrechterteam definitief. 
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Artikel 19. De challenge procedure 

1. De coach staat op vanuit zijn stoel en steek de accreditatiekaart van de deel-

nemer omhoog om een ´challenge´ aan te vragen. 

2. De matscheidsrechter gaat bij de eerstvolgende onderbreking door ‘matte’, 

‘stop’ of ‘hantei´ naar de coach. De ‘gechallengede’ situatie mag niet hebben 

plaatsgevonden vóór de vorige onderbreking. 

3. Bij ne-waza system kan de matscheidsrechter ‘stop’ aankondigen wanneer de 

deelnemers zich in een stabiele, herkenbare positie bevinden om de wedstrijd 

tijdelijk te stoppen. Vanaf dat moment mogen de deelnemers niet meer be-

wegen. De scheidsrechter zal vervolgens naar de coach toestappen. 

4. De matscheidsrechter vraagt de coach naar de situatie die hij wil ‘challen-

gen’. 

5. De coach geeft een duidelijke korte beschrijving wat hij wil  ‘challengen’. 

6. De matscheidsrechter vraagt om een duidelijke bevestiging aan de coach dat 

hij de situatie wil challengen. 

7. De matscheidsrechter vraagt de deelnemer of deze toestemming geeft voor 

de ´challenge´. 

8. Geeft de deelnemer geen toestemming wordt de ´challenge´ niet gestart en 

de wedstrijd eventueel vervolgd. 

9. Wanneer de deelnemer voor de derde keer in de wedstrijd geen toestemming 

geeft voor de ´challenge´, zal dit worden beschouwd als negatieve 

´challenge´. 

10. Wanneer de deelnemer toestemming geeft wordt de ´challenge´ gestart. De 

matscheidsrechter neemt de accreditatiekaart in van de coach en controleert 

of het de accreditatiekaart van de betreffende deelnemer is. 

11. De betreffende situatie zal worden gecontroleerd indien mogelijk d.m.v. de 

video-opname door de zijscheidsrechters. 

12. De ´challenge´ kan enkel het resultaat van de betwiste situatie veranderen. 

Mocht bij video controle andere situaties naar boven komen, zullen deze niet 

veranderen door de ´challenge´.  

13. Als de ´challenge´ het resultaat van de beschreven situatie verandert, dan 

wordt dit als een positieve ´challenge´ beschouwd. Als de ´challenge´ het 

resultaat van de wedstrijd niet verandert, wordt deze beschouwd als negatie-

ve ´challenge´.  

14. Wanneer de ´challenge´ wordt gehonoreerd (‘positieve challenge´), dient de 

matscheidsrechter het resultaat van de ´challenge´ aan de deelnemers, 

coach en de toeschouwers bekend te maken door overeenstemmende 

scheidsrechtersignalen en zal het resultaat op het scorebord worden geno-

teerd. 

15. Na de beslissing wordt de accreditatiekaart van de deelnemer weer terugge-

geven. 

Artikel 20. Voorkomen van misbruik van challenge 

Om misbruik van de ´challenge´ te voorkomen, is zijn volgende bepalingen van 

toepassing: 
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1. Elke deelnemer krijgt 2 merktekens op zijn accreditatiekaart (per discipline).   

2. Als er een ´challenge´ wordt aangegaan, wordt de accreditatiekaart door de 

matscheidsrechter ingenomen. 

3. Bij een positieve ´challenge´ wordt de accreditatiekaart teruggegeven. 

4. Bij een negatieve ´challenge´ wordt één merkteken van de accreditatiekaart 

doorstreept c.q. geperforeerd, voordat deze wordt teruggegeven. Het marke-

ren van de accreditatiekaart van de deelnemer is om aan te tonen dat deze 

deelnemer geen verdere ´challenge´ mogelijkheid heeft in het toernooi.  

5. Het tweede merkteken kan alleen worden gebruikt voor een finalewedstrijd. 

Het eerste merkteken is niet geldig voor een finalewedstrijd, ook al is deze 

niet gebruikt. 

Artikel 21. Appeal 

1. Een ´appeal´ kan worden gebruikt voor alle inbreuken op de wedstrijdregle-

menten die niet d.m.v. een ´challenge´ kunnen worden betwist zoals be-

schreven in artikel 19. Een ´appeal´ kan niet worden gedaan tijdens de wed-

strijd. Voorbeelden van ´appeal´ zijn: 

a. een verkeerde tegenstander,  

b. verkeerde trekking en verkeerde plaats in het wedstrijdschema,  

c. scheidsrechters heeft niet de juiste licentie. 

2. Per toernooi wordt door de aanwezige JBN-official in samenspraak met de 

toernooiorganisatie een appealcommissie benoemd bestaande uit 3 personen. 

Indien het niet mogelijk is een appealcommissie uit 3 personen samen te 

stellen, is het ook mogelijk om 2 of 1 persoon te benoemen. 

3. Voor de aanvraag van een ´appeal´ moeten alle regels en normen gerespec-

teerd worden gedurende het toernooi. Weigering door een deelnemer om de 

mat te verlaten wanneer de matscheidsrechter hierom vraagt of in geval van 

enig onaanvaardbaar gedrag c.q. wangedrag van een deelnemer of zijn 

coach, leidt tot verlies van het recht om een ´appeal´ aan te vragen. 

4. Bij de aanvraag van een ´appeal´ zullen appealkosten van € 50,= moeten 

worden betaald aan de appealcommissie. 

5. De kosten voor het ´appeal´ worden terugbetaald als het ´appeal´ is geho-

noreerd. Wanneer een ´appeal´ niet wordt gehonoreerd, worden de kosten 

verbeurd verklaard en wordt het bedrag overgemaakt aan de JBN. 

6. Een ´appeal´ moet worden aangekondigd en schriftelijk worden ingediend op 

een daarvoor bestemd formulier (indien beschikbaar), hetzij vóór (indien mo-

gelijk) of onmiddellijk na de wedstrijd waarin een vermeende inbreuk heeft 

plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om een ´appeal´ aan te vragen tussen 

aanvang en einde van een wedstrijd. 

7. Een ´appeal´ moet worden ingediend bij de organiserende instantie waar het 

´appeal´ zal worden geregistreerd.  

8. Een ´appeal´ moet worden bevestigd binnen 10 minuten vanaf het moment 

van het indienen. Als het ´appeal´ niet binnen 10 minuten wordt bevestigd, 

vervalt het. 
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9. Vanaf het moment van het indienen van een ´appeal´ kan de competitie in 

de betreffende categorie doorgaan, echter de wedstrijden die afhankelijk zijn 

van het resultaat van het ´appeal´ moeten dan worden overgeslagen. 

10. Indien mogelijk wordt de betreffende wedstrijd op het (elektronische) score-

bord gemarkeerd om andere deelnemers te informeren over mogelijke wijzi-

gingen. Is dit niet mogelijk zullen de deelnemers in de betreffende categorie 

op een andere wijze geïnformeerd moeten worden. 

11. Is er een videosysteem aanwezig dat de scheidsrechters bijstaat op het toer-

nooi, dan zal dat door de appealcommissie worden gebruikt als primair be-

wijsmateriaal bij het vaststellen van het ´appeal´. 

12. Als er geen videosysteem aanwezig is, ligt de verantwoordelijkheid bij de 

partij die het ´appeal´ doet om het bewijsmateriaal te verzorgen dat door de 

appealcommissie kan worden geëvalueerd. Dat bewijsmateriaal moet be-

trouwbaar en relevant zijn over de klacht. Het kan bestaan uit video's, getui-

genissen, opnames van partijen, scheidsrechters, enzovoort. 

13. Het belang dat aan dergelijk bewijs moet worden gehecht, wordt bepaald 

door de appealcommissie. 

14. De appealcommissie heeft de mogelijkheid om extra bewijsmateriaal, dat 

door derden is gemaakt of door de commissie zelf is verzameld, te gebruiken 

voor het onderzoek. De commissie kan ook een beroep doen op andere getui-

gen die naar de mening de commissie het onderzoek kunnen bijstaan. 

15. Een ´appeal´ is alleen succesvol als de aangeklaagde inbreuk(en) het uitein-

delijke resultaat van de wedstrijd had(den) kunnen veranderen. 

16. Indien het ´appeal´ is gehonoreerd, zal de appealcommissie – afhankelijk 

van de aard van het ´appeal´  – beslissen wat er met de betwiste wedstrijd 

gebeurt: de hele competitie overdoen, de overwinning toekennen aan de par-

tij die het ´appeal´ deed, enzovoort.  

17. De beslissing van de appealcommissie is onherroepelijk en definitief. 

Hoofdstuk 4  Overige wedstrijdbepalingen 

Artikel 22. Algemeen 

Het wedstrijdschema moet zodanig zijn ingericht dat een deelnemer tenminste de 

gelegenheid wordt geboden twee wedstrijden te maken. 

Artikel 23. Wedstrijdtijd 

1. Onder wedstrijdtijd wordt verstaan de tijd van het begin tot het einde van de 

wedstrijd met uitzondering van de door de scheidsrechter aangegeven onder-

breking(en). 

2. De wedstrijdtijden zijn vastgesteld in de wedstrijdreglementen welke zijn op-

genomen in het BondsVademecum hoofdstukken 4.11,4.12, 4.13 en 4.1411. 

 
11 https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen 

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen
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Artikel 24. Aanvang wedstrijden 

Onder ‘aanvang van de wedstrijden’ wordt verstaan het officieel bekendgemaakte 

tijdstip waarop het evenement zal aanvangen. 

Artikel 25. Puntentelling 

Voor de puntentelling wordt verwezen naar het bepaalde in de wedstrijdregle-

menten welke zijn opgenomen in het BondsVademecum hoofdstukken 4.11,4.12, 

4.13 en 4.1412. 

Artikel 26. Loting 

1. De loting moet worden uitgevoerd door een computer met geautoriseerde 

software. 

2. Wanneer de loting bekend is dient deze te worden gepubliceerd. 

3. Wanneer een nieuwe deelnemer aan een categorie wordt toegevoegd, moet 

opnieuw een loting worden uitgevoerd. 

4. Wanneer een deelnemer van een categorie wordt uitgesloten, blijft de origi-

nele loting gehandhaafd. De wedstrijd tegen de uitgesloten deelnemer wor-

den beslist als ‘fusen-gachi’. De tegenstander wint de wedstrijd tegen de uit-

gesloten deelnemer. 

Artikel 27. Poule systeem 

1. Bij gebruik van het poule systeem strijdt elke deelnemer/duo tegen de overi-

ge deelnemers/duo’s in dezelfde poule. Dit systeem wordt ingezet wanneer 

een categorie 2 tot 5 deelnemers/duo’s heeft. Bij meer dan 5 deelnemers 

moet worden gekozen tussen gecombineerde poules of dubbel afvalsysteem. 

2. Bij 2 deelnemers/duo’s wordt de wedstrijd beslist door de beste van 3 wed-

strijden. De deelnemers/duo’s strijden de deelnemers/duo’s minimaal 2 keer 

tegen elkaar. Wanneer elk één wedstrijd wint, wordt een derde beslissende 

wedstrijd gespeeld. 

3. Bij 3 tot 5 deelnemers/duo’s strijden allen tegen elkaar. 

4. De winnaar van het poule systeem wordt als volgt bepaald: 

a. De deelnemer/duo met de meeste gewonnen wedstrijden is de winnaar. 

b. Wanneer meerdere deelnemers/duo’s hetzelfde aantal gewonnen partijen 

hebben, wint de deelnemer met de hoogste puntenbalans.  

c. De puntenbalans van elke deelnemer/duo wordt bepaald door alle punten 

die de deelnemer heeft gemaakt op te tellen. Daarvan wordt alle punten 

die tegen de deelnemer zijn gemaakt afgetrokken. 

d. Wanneer er nog steeds een ex aequo tussen 2 deelnemers/duo’s is, is de 

uitslag van de wedstrijd tussen beide deelnemers/duo’s bepalend. 

 
12 https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen 

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/reglementen/hoofdstuk-2-regelingen
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Artikel 28. Gecombineerd poulesysteem 

1. Bij meer dan 5 deelnemers kan worden gekozen voor gecombineerd poulesys-

teem. In dit systeem worden de deelnemers verdeeld over 2 poules. De beide 

poules worden uitgevoerd als een normale poule. 

2. Nadat de beide poules zijn uitgevoerd wordt een kruisfinale gehouden, waar-

bij: 

a. De winnaar van poule A strijdt tegen de tweede van poule B 

b. De winnaar van poule B strijd tegen de tweede van poule A. 

3. Hierna worden de finalewedstrijden gehouden, waarbij: 

a. De winnende deelnemers uit de kruisfinale strijden tegen elkaar om de 

eerste en tweede plaats. 

b. De verliezende deelnemers uit de kruisfinale behalen een gedeelde derde 

plaats of strijden eventueel tegen elkaar strijden voor de derde plaats 

(als er maar 1 derde plaats te vergeven is). 

Artikel 29. Dubbel eliminatie systeem 

1. Bij meer dan 5 deelnemers kan worden gekozen voor dubbel eliminatie sys-

teem. In dit systeem wordt een boomstructuur gehanteerd, zoals hieronder 

wordt weergegeven: 

 
 

2. De deelnemer die een wedstrijd verliest komt in de verliezersronde uit tegen 

een andere deelnemer die de wedstrijd heeft verloren. De deelnemers in de 

verliezersronde strijden voor maximaal de derde plaats. 

3. Wanneer de winnaars van de eerste verliezersronde reeds tegen de nieuwe 

instroom (5,6) hebben gestreden, dienen deze te worden gewisseld. 
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4. Wanneer een deelnemer twee wedstrijden verliest is deze definitief uitge-

schakeld voor een prijs. 

5. Deelnemers van dezelfde club dienen zo verspreid mogelijk in de boom te 

worden ingedeeld. 

Artikel 30. Prijzen, kampioenstitel, open kampioenschap/-toernooi 

1. Ten aanzien van het aantal uit te reiken prijzen geldt het volgende: 

 Eén eerste prijs, één tweede en twee ‘gedeelde’ derde prijzen of één eerste 

prijs, één tweede, één derde en eventueel één vierde prijs. 

Om in aanmerking te komen voor een prijs moet een deelnemer, ongeacht de 

omvang van het deelnemersveld, ten minste één wedstrijd winnend afgeslo-

ten hebben. 

2. De aankondiging ‘Kampioenschap’ mag uitsluitend worden gebruikt bij: 

a. Nederlandse kampioenschappen. 

b. Districtskampioenschappen 

3. De aankondiging ‘Open kampioenschap’ of ‘Open toernooi’ mag uitsluitend 

worden gebruikt indien alle leden/leerlingen van bij de JBN aangesloten clubs 

de gelegenheid krijgen deel te nemen binnen de beperkingen van de gestelde 

leeftijdscategorieën, gewichtsklassen en classificaties/graden. 

4. De titel ‘kampioen’ is voorbehouden aan de winnaar van de eerste prijs. 

  



Bondsvademecum hoofdstuk 4.10 – Wedstrijdbepalingen jiujitsu Pag. 19/22 -|-6 februari 2020 

Hoofdstuk 5  Nederlandse kampioenschappen 

Artikel 31. Voorwaarden voor deelname 

1. Een deelnemer aan een Nederlands kampioenschap moet aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

a. Lid zijn van de JBN. 

b. In het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Dit wordt bij de vast 

gesteld doordat men in bezit is van een geldig Nederlands paspoort of 

een geldige Nederlandse identiteitskaart. 

2. Een deelnemer dient aan de volgende leeftijdscriteria te voldoen: 

a. Categorie onder de 16 jaar: 

Op 31 december van het lopende kalenderjaar niet jonger dan 12 jaar en 

niet ouder dan 15 jaar te zijn. 

b. Categorie onder de 18 jaar: 

Op 31 december van het lopende kalenderjaar niet jonger dan 15 jaar en 

niet ouder dan 17 jaar te zijn. 

c. Categorie onder de 21 jaar: 

Op 31 december van het lopende kalenderjaar niet jonger dan 18 jaar en 

niet ouder dan 20 jaar te zijn. 

d. Categorie vanaf 21 jaar: 

Op 31 december van het lopende kalenderjaar niet jonger dan 21 jaar te 

zijn.  

3. Een deelnemer heeft de gelegenheid tot tenminste vijf dagen vóór de datum 

waarop de wedstrijden plaatsvinden de opgegeven gewichtsklasse te wijzi-

gen. 

4. Gelegenheid tot weging en controle moet worden gegeven ten hoogste twee 

uren vóór aanvang van de wedstrijden gedurende minimaal drie kwartier. 

Artikel 32. Loting 

1. De loting is geautomatiseerd en wordt door een personeelslid van het bonds-

bureau uitgevoerd.  

2. Indien een handmatig uitgevoerde loting noodzakelijk is, moet deze geschie-

den door de betreffende portefeuillehouder van het bondsbestuur of door 

diens plaatsvervanger.  

3. Bij deze loting kan een functionaris, aangewezen door het districtsbestuur 

waar het betreffende Nederlandse kampioenschap wordt gehouden, aanwezig 

zijn. 
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Hoofdstuk 6  Wedstrijden (toernooien) onder auspiciën van de 

JBN  

Artikel 33. Voorwaarden voor deelname 

1. Wedstrijden onder auspiciën van de JBN wordt verstaan alle toernooien geor-

ganiseerd door de clubs aangesloten bij de JBN. 

2. Voor het organiseren van deze wedstrijden dient toestemming gevraagd te 

worden aan het desbetreffende districtsbestuur. 

3. De Nationale Wedstrijd Commissie Jiujitsu (NWCJJ) moet op de hoogte wor-

den gesteld van de aanvraag. 

Artikel 34. Aanvraag arbitrage 

1. Na het verkrijgen van toestemming tot het organiseren van de wedstrijden 

(het toernooi) dienen scheidsrechters te worden aangevraagd bij de NSCJJ, 

tenzij door het districtsbestuur toestemming is gegeven zelf scheidsrechters 

uit te nodigen. 

2. Voor de arbitrage zijn de bepalingen van artikel 4 ‘Arbitrage’ van toepassing. 

Artikel 35. Overige bepalingen 

1. Het is een organiserende instantie toegestaan eigen richtlijnen te hanteren 

voor het wedstrijdschema, met inachtneming van hetgeen is vastgesteld in 

deze wedstrijdbepalingen. 

2. Indien de duur van de wedstrijden (het toernooi) langer dan 3½ uur is, moet 

de organiserende instantie er voor zorgen dat aan alle medewerk(st)ers een 

maaltijd wordt aangeboden. Deze maaltijd dient te worden genuttigd in een 

aparte ruimte dan die waar de wedstrijden plaatsvinden.  

3. De tijdsduur van een dergelijke wedstrijd(toernooi)dag mag maximaal 8 uur 

bedragen, hierbij inbegrepen een maaltijdpauze van minimaal 30 minuten. 

Artikel 36. Uitnodiging 

1. In de uitnodiging, welke voor de betreffende wedstrijden (het toernooi) wordt 

rondgezonden, dient het door het districtsbestuur verleende goedkeurings-

nummer te worden opgenomen. 

2. Op het inschrijfformulier van het toernooi moet voor elke deelnemer, naam 

en roepnaam, geslacht, geboortejaar, gewicht(sklasse) en evt. bondsnummer 

worden vermeld. Bij een + klasse moet het zuivere gewicht worden opgege-

ven. 

3. De meldings- weeg- en aanvangstijden moeten voor de verschillende catego-

rieën deelnemers (geslacht, leeftijden, gewichtsklassen, etc.) gespreid wor-

den en bekend worden gemaakt op de convocatie en op alle andere uitnodi-

gingen die door de organiserende instantie worden verzonden. 

4. In de uitnodiging dient het te hanteren wedstrijdsysteem te worden vermeld.  

5. Als het aan een organiserende instantie binnen deze wedstrijdbepalingen 

toegestaan is eigen regels te stellen, dienen deze in de uitnodiging te worden 

vermeld. 
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Artikel 37. Aantal deelnemers 

Het aantal deelnemers per wedstrijd(toernooi)dag dient afhankelijk te zijn van 

het aantal wedstrijdruimten dat op redelijke wijze in de accommodatie gelegd 

kan worden. 

Artikel 38. Indeling deelnemers 

Bij het indelen van poules dient herkomst van club van de deelnemers in aanmerking te 

worden genomen. 

Artikel 39. Verslaggeving 

Binnen één week na de wedstrijden (het toernooi) dient de organiserende instan-

tie de inschrijfformulieren of kopieën van de inschrijvingen te zenden aan de se-

cretaris van het betreffende district. 

Artikel 40. Niet voldoen aan de voorwaarden 

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden waarop de toestemming is ver-

leend voor de wedstrijden (het toernooi), dan zal de scheidsrechtercoördinator de 

wedstrijden niet starten c.q. onderbreken totdat wel voldaan is aan de gestelde 

voorwaarden. 

 

Hoofdstuk 7  Slotbepaling 

Artikel 41. Onvoorzien 

Daar waar in deze wedstrijdbepalingen niet wordt voorzien beslist het bondsbe-

stuur. 
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