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2. Over dit document 

2.1. Copyright 
Dit document is vervaardigd onder auspiciën van SNJF. Niets uit dit document mag, geheel of 
gedeeltelijk, worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze 
dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van SNJF. Zulks een toestemming 
is eenmalig en mag niet aan derden worden overgedragen. 

2.2. Documenthistorie 
Datum Auteur/Redacteur Commentaar 
07/2017 Tycho van der Werff 

Bob Lefevere 
Origineel v0.1 

08/2017 Tycho van der Werff 
Bob Lefevere 

- Release v01.01 draft en interne review 

09/2017 Tycho van der Werff 
Bob Lefevere 
Sjaak en Annemie Simons 

- Release v01.02, externe review 
 

10/2017 
DOC-SNJF-001 

Tycho van der Werff 
Bob Lefevere 
Review door Sjaak en Annemie 
Simons 

- Release v01.03, publicatieversie 
- Basis voor Engelse versie v01.01EN 
- Wetenschappelijke referenties toegevoegd. 

2.3. Beoogde doelgroep 
2.3.1. Coaches en begeleiders van A-judoka 

Dit document kan coaches en begeleiders van A-judoka helpen om een juiste keuze te maken 
tijdens het aanmelden voor een toernooi, en de bijbehorende niveau-indeling. 

2.3.2. Organisatoren van A-Judo toernooien 
Het document helpt bij de organisatie van het toernooi, en de mogelijk benodigde 
divisioneringsworkshop. 

2.4. Correspondentie 
Vragen en opmerkingen over dit document mogen worden gericht aan SNJF: 
technicaldirector@specialneedsjudo.nl 
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3. Voorwoord 

3.1. Waarom divisionering? 
De belangrijkste reden is te vatten in eén woord: veiligheid. Judo is een veilige sport, zolang de 
tegenstanders min of meer gelijkwaardig zijn. In het A-judo is dat echter een probleem: Een 
autistische judoka die in staat is om alle technieken correct vanuit stilstand uit te voeren kan 
volkomen kansloos zijn tegen een speelse judoka met het syndroom van Down die een 
wedstrijd in gaat met slechts een vaag besef van hoe een beenworp uitgevoerd moet worden, 
of wat een wedstrijd eigenlijk is. Dit is slechts een van de vele factoren die een succesvolle 
wedstrijd kunnen beinvloeden. 

Correcte divisionering is een kunst- maar een kunst die absoluut aangeleerd kan worden. Dit 
document behandelt de methodes en procedures om tot een correcte divisionering te komen. 

3.2. Wat is een succesvolle wedstrijd? 
Laten we vooropstellen dat onze A-judoka allemaal amateurs zijn. Met andere woorden: Geen 
van hen heeft financieel gewin door zijn1 Judo of geniet een NOC*NSF status. Dat is misschien 
onwenselijk en zeker niet in lijn met het streven naar inclusie, maar op dit moment in 2017 is 
dat de situatie waar we mee leven. Eenvoudig gezegd: Iedere judoka moet de maandag na een 
toernooi gewoon weer aan het werk, naar school of naar dagbesteding, en dat bij voorkeur 
zonder blessures. Daarom moet een organisator van een toernooi, ondersteund door 
regelgeving, er alles aan doen om het risico op blessures zo klein mogelijk te maken. 

Een succesvolle shiai is er daarom eentje waarbij beide judoka presteren op het 
maximum van hun mogelijkheden, en na een wedstrijd met een ongeveer gelijke kans op 
winst of verlies zonder blessures de tatami verlaten. 

3.3. Historie 
Verreweg de grootste groep deelnemers aan A-judotoernooien hebben een verstandelijke 
beperking. Lichamelijke of zintuiglijke beperkingen komen aanzienlijk minder voor.  

Het Judo voor mensen met een beperking is begonnen toen een Haagse judoleraar rond 1960 
een groep verstandelijk beperkte judoka onder zijn hoede nam. Deze judoleraar (Dhr. Loek van 
Hal), heeft de basis gelegd voor het A-Judo. Toch zou het nog tot de jaren ’90 duren voordat er 
een serieuze competitie op gang kwam.  

Ati de Coo en Aad Wijntjes waren de eersten die met een groepje lichamelijk beperkte judoka 
een klein toernooi opzetten. In de jaren '90 werd dit groter opgepakt door Ben van der Eng die 
dit, toen het heel groot begon te worden, samen met de familie Van Es doorzette naar een 
jaarlijks judotoernooi in Amstelveen voor gehandicapte judoka. In het begin deed men dat nog 
keurig binnen de toen geldende regelgeving, ingedeeld op handicap. Men ging er bijvoorbeeld 
van uit dat mensen met Downsyndroom tegen mensen met Downsyndroom dienden te sporten, 
ondanks het feit dat er een grote diversiteit bestaat binnen deze doelgroep zelf.  

Al snel werd duidelijk dat het aantal lichamelijk en zintuiglijk beperkte A-judoka te klein was om 
een goede zelfstandige competitie te draaien. Hierdoor werd de groep lichamelijk en 
meervoudig gehandicapte judoka opgenomen binnen de groep verstandelijk gehandicapte 
judoka. Er ontstond rond de eeuwwisseling een classificatiesysteem dat uniek was, want 
nergens in de wereld classificeert men atleten met een handicap op sportniveau. Dit is het nu 
bekende functionele classificatie systeem met 5 klassen. 

                                                
1 Waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt de vrouwelijke vorm impliciet bedoeld. 
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Rond 2010 werden er steeds meer sociaal-emotioneel beperkte judoka gesignaleerd in het 
wedstrijdcircuit en omdat men niemand wilde buitensluiten, konden ook deze met behulp van 
dit classificatie systeem prima meedraaien. 

Het functionele classificatie systeem kent 5 niveaus en classificeert judoka op grond van inzicht, 
kracht, snelheid, wil om te winnen en judovaardigheid, maar pertinent niet op handicap of 
beperking. 

 

 
Fig. 1: Pooling 
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4. Classificatie 
De vijf niveaus worden gevormd door de vergelijking van het technisch/wedstrijd-niveau van de 
judoka met een reguliere wedstrijdgerichte judoka (niveau 1) of een reguliere recreatieve judoka 
(niveaus 2-5) 

Definitie recreatieve judoka 
Een recreatieve judoka is een reguliere judoka die 1 á 2 keer in de week voor recreatieve of 
educationele doeleinden aan de training deelneemt, maar niet deelneemt aan competitie. 

4.1. Niveau 1  
Een niveau-1 judoka kan shiai maken met een reguliere wedstrijdgerichte judoka. Deze judoka 
is zeer snel en krachtig en heeft een instinctief uitstekend reactievermogen. Hij heeft een sterk 
judogevoel met een goed strategisch inzicht. Deze judoka heeft een dermate minimale 
beperking dat hij bijvoorbeeld regulier onderwijs geniet en vaak geen CIZ of WMO-verklaring 
bezit.  

Tot dit niveau behoren over het algemeen de sociaal- of licht lichamelijk beperkte judoka, VI- 
en dove judoka, en een enkele verstandelijk beperkte judoka die niveau 2 is ontstegen. 

4.2. Niveau 2  
Een niveau-2 judoka  kan randori maken met een reguliere recreatieve judoka. Deze judoka is 
snel en krachtig, hij heeft een goed reactievermogen maar is vaak iets te laat met reageren. Hij 
heeft een goed judogevoel, maar vaak geen strategie.   

4.3. Niveau 3 
Een niveau-3 judoka kan speels randori maken met een reguliere recreatieve judoka. Deze 
judoka is redelijk snel/krachtig en heeft een redelijk reactievermogen, maar is vrijwel altijd te 
laat met reageren.  

Bij dit type judoka ligt de strategie vaak in het steeds herhalen van dezelfde worp. Hij heeft een 
redelijk judogevoel. 

4.4. Niveau 4  
Een niveau-4 judoka kan speels stoeien en spelen met een andere judoka van hetzelfde niveau. 
Hij heeft een beperkt reactievermogen. Zijn tactiek bestaat vaak slechts uit het brengen naar 
de grond en een houdgreep. Hij heeft een matig tot zwak judogevoel. 

4.5. Niveau 5  
Een niveau-5 judoka kan onder begeleiding speels stoeien met een andere judoka van dit 
niveau. Deze judoka is erg passief en reacties en bewegingen zijn traag. Hij moet doorlopend 
gestimuleerd worden om actie te ondernemen. Belandt hij eenmaal in een houdgreep, dan laat 
de reactie om zich te bevrijden lang op zich wachten of blijft uit. Deze judoka heeft praktisch 
geen judogevoel. 
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Fig. 2: Divisionering workshop in actie 
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5. Divisionering 

5.1. Coach 
Afgaande op de definities in hoofdstuk 4 zou iedere coach in staat moeten zijn om zijn judoka 
correct in te delen. Van belang daarbij is een zuivere, afstandelijke en eerlijke analyse van de 
mogelijkheden van de betreffende judoka waarbij niet alleen de mogelijkheden en veiligheid 
van betreffende judoka in ogenschouw moeten worden genomen, maar ook die van diens 
potentiële tegenstanders. 

5.2. Organisator 
Als organisator is het van belang dat een toernooi eindigt zonder ernstige blessures2. Informatie 
over de classificatie van de judoka komt op een aantal manieren binnen: 

5.2.1. Aanmeldingsformulieren 
Dit is de primaire bron van classificatie-informatie. Er zijn helaas een aantal redenen waardoor 
deze informatie niet geheel betrouwbaar is. Zo is het zeer verleidelijk om judoka bij aanmelding 
in een lagere3 klasse in te laten delen zodat diens winstkansen hoger worden, en helaas 
gebeurt dit ook. Gelukkig realiseren meer en meer coaches zich dat dit soort kinderachtige 
praktijken niemand iets oplevert. 

Een andere reden is dat sommige coaches simpelweg nog geen ervaring hebben met 
inschrijvingen voor A-wedstrijden. Hoe duidelijk de omschrijvingen in de regelgeving ook zijn, 
daadwerkelijk inschrijven is toch een andere kwestie. Vaak zal dan de "veilige" kant worden 
gekozen en wordt een judoka te laag ingedeeld. Begrijpelijk, maar dat dit ook nadelige gevolgen 
kan hebben voor de tegenstander moge duidelijk zijn. 

Tot slot gebeurt het regelmatig dat judoka in een klasse worden ingedeeld op basis van (een 
gebrek aan) wedstrijdervaring. Dit is pertinent onjuist en kan gevaarlijke situaties opleveren. 
Wedstrijdervaring is geen criterium voor divisionering. 

Het is daarom raadzaam dat coaches en judoka die nieuw zijn en niet zeker weten in welk 
niveau ze moeten inschrijven contact zoeken met de technisch adviseur van de SNJF, de SNJU 
of de JBN classificatiewerkgroep. In overleg zal dan het juiste niveau kunnen worden 
vastgesteld.  

5.2.2. Divisionering workshop 
Een toernooi waarbij al de "usual suspects", de judoka die aan alle toernooien in Nederland 
deelnemen meedoen zal niet teveel problemen opleveren qua divisionering. Afwijkingen 
worden daar snel opgepikt en meestal gecorrigeerd. Een vorm van sociale controle speelt hier 
ook een rol. 

Echter, toernooien waarbij judoka deelnemen die debuteren, of die zich slechts zeer 
onregelmatig voor een toernooi inschrijven en waarvan het judovermogen variabel of 
onduidelijk is, hebben baat bij een divisionering workshop voorafgaande aan de wedstrijd. Het 
gaat hier voornamelijk om de lagere niveaus: 3, 4 en 5. 

Bij Special Olympics toernooien is een divisionering workshop een vast en verplicht onderdeel 
van de wedstrijdprocedure. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de inhoud en procedures van een dergelijke divisionering workshop. 
 

                                                
2 Zie nogmaals de argumentatie in 3.2. 
3 "Lagere" als in: lager Judo-niveau. Zo is niveau 5 dus een lager niveau als niveau 4. 



 

 
 

  
 
 

Pag. 9 

 
 

 

5.2.3. Classificatiewerkgroep 
De classificatiewerkgroep van de JBN heeft tot taak de classificatie van de judoka te registreren, 
en afwijkingen in aanmeldingen te signaleren. Organisatoren van toernooien sturen hun 
aanmeldingsformulieren in, en de werkgroep zal dan de aanmeldingen controleren en 
eventueel corrigeren4. Coaches die hun judoka consequent te vaak fout indelen worden door 
de werkgroep benaderd. Als een judoka relatief gezien te vaak wint of verliest heeft de 
werkgroep de mogelijkheid om corrigerend op te treden en deze judoka in overleg met de coach 
in een hogere respectievelijk lagere klasse in te delen. 

 

 
Fig. 3: Divisioneringsteam 

                                                
4 De procedure lijkt omslachtig maar is om redenen van privacy op deze manier afgeschermd. Slechts een 
beperkt aantal personen heeft directe toegang tot de classificatiedatabase. 
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6. Divisioneringsprocedure 
De divisioneringsprocedure is vooral bedoeld om de gegevens uit de aanmelding te testen. De 
classificatie van judoka die niet in de classificatiedatabase voorkomen kan tijdens de workshop 
gevalideerd en eventueel gecorrigeerd worden. 

De divisioneringsworkshop kan bij kleinere toernooien natuurlijk vermomd worden als een 
warming up. Bij grote toernooien moet vaak een extra dag voor divisionering worden 
uitgetrokken. 

6.1. Functies 
6.1.1. Divisioneringshoofd:  

Deze heeft de voorlopige poules gemaakt en heeft het totaaloverzicht en de uiteindelijke 
verantwoording voor de definitieve poules.  

• Het divisioneringshoofd heeft ervaring met het maken van poules en heeft meerdere 
succesvolle divisionerings afgerond. Het divisioneringshoofd heeft bij voorkeur de 
opleiding Judo In De Zorg succesvol afgerond. 

6.1.2. Divisioneringsleiders 
Deze kijken en overleggen met divisioneringsleraren, helpen de coaches met de poules op hun 
mat en kijken naar mogelijke veranderingen. Deze mogelijkheden worden dan met het 
divisioneringshoofd overlegd en indien nodig aangepast. Alleen bij extreme verschillen in een 
poule zal de judoka direct uit die poule gehaald worden en geplaatst in de poule waar hij wel in 
thuis hoort. Is dit niet noodzakelijk, dan zal de judoka gewoon zijn divisionering afmaken in die 
poule en zal tijdens de wedstrijd in de juiste poule geplaatst worden. 

• Divisioneringsleiders hebben bij voorkeur de opleiding Judo in de Zorg afgerond en 
hebben een goed inzicht in de diverse beperkingen en bijbehorende gedragingen op de 
tatami. 

6.1.3. Divisioneringsleraren en assistenten 
Deze verzorgen de randorilessen, beoordelen of de poules op hun matten kloppen en vragen 
zonodig de assistentie van de divisioneringsleiders. Als assistent kan de coach van een judoka 
goede diensten verlenen gezien zijn nauwere relatie met de judoka. Daar zijn wat additionele 
opmerkingen over; zie ook 7.4.3. 

• Divisioneringsleraren zijn ervaren judoleraren, die een goed inzicht hebben in de 
toegepaste divisioneringsoefeningen en deze veilig kunnen laten verlopen. Ook deze 
personen hebben bij voorkeur de opleiding Judo In De Zorg afgerond. 
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6.2. Procedure 
• De judoka worden in een voorlopige poule ingedeeld. 
• Classificatiesessies duren 45 tot 60 minuten. Van belang is dat de attentiespanne van de 

judoka niet overschreden wordt en dat daardoor de sessie als vervelend of saai wordt 
ervaren. Vergeet niet dat de judoka nog een aantal wedstrijden voor de boeg hebben! 

• Elke 15-20 minuten rouleren de divisioneringsleraren van tatami.  
• Maximaal 4-5 poules per tatami per sessie. 
• De divisioneringsleraar roept elke judoka per poule op en zet die bij elkaar op verschillende 

plekken op de tatami, liefst elke poule bij een assistent. 
Dit is het visuele gedeelte van de workshop en feitelijk een belangrijk onderdeel.  
Vergelijk de judoka met zijn partners op de volgende gebieden: 

o Speels/Serieus 

o Alert/Afwezig/Dromerig/Nerveus 

o Klein/Groot 

o Stevig/Smal/Gezet/Mollig 

o Traag/Snel 

• Praktisch: tevens kan op deze manier snel de presentie worden gecontroleerd.  

• Hierna starten de divisioneringsessies (Zie hoofdstuk 7) 

• Na alles gecontroleerd en geobserveerd te hebben, maakt het divisioneringshoofd de 
uiteindelijke poules voor het toernooi. 
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7. Divisionering workshop 

7.1. Randvoorwaarden 
Van belang is, te begrijpen dat judoniveau slechts bepaald kan worden door middel van 
daadwerkelijk uitgevoerd Judo. Zo moet bijvoorbeeld het evenwicht tijdens concrete 
judosituaties getest worden omdat een judoka weliswaar in het dagelijks leven 
evenwichtsproblemen kan ervaren, maar deze vaak tijdens het Judo heeft leren compenseren, 
of zelfs in zijn voordeel heeft leren gebruiken. Het testen van concrete situaties in een randori 
is daarom de beste test van het judovermogen5. 

Echter, een daadwerkelijke randori levert wat problemen op: In de eerste plaats is deze 
vermoeiend. Daarnaast is randori conceptueel gezien vaak niet begrijpelijk voor sommige 
judoka, en eindigt al snel in shiai.  

De verschillende vaardigheden moeten daarom in spelvorm getest worden door middel van 
eenvoudige opdrachten: de randorivormen. 

7.2. Eight skills principe 
SNJF heeft in de jaren '90 acht vaardigheden, de "eight skills" geïdentificeerd waarover een 
wedstrijdjudoka moet beschikken, en waarmee we A-judoka kunnen testen. Het eight skills 
principe wordt al gebruikt sinds het begin van het Judo in de Special Olympics evenementen, 
voor het eerst in 1996.  

Observatie van de uitvoering van deze acht vaardigheden kan gebruikt worden om de zaken 
boven water te krijgen die er werkelijk toe doen in shiai: kracht, reactievermogen, balans, de wil 
om te winnen, tactiek. 

1. Verschillende vormen van ukemi-waza (zelfstandig) 

2. Ukemi-waza waarbij uke wordt geworpen; 

3. Uitvoering van houdgrepen (osae-komi-waza) 

4. Bevrijding uit houdgreep (toketa-waza) 

5. Kanteltechnieken; 

6. Werptechnieken (nage-waza) 

7. Combinaties (renraku-waza) 

8. Overnames (kaeshi-waza) 

7.3. Voorbeelden van spelletjes 
Doel van een divisionering-workshop is om deze acht technieken te verwerken in een 15 tot 20 
minuten durende randori-les. Een aantal voorbeelden wordt hieronder beschreven, maar het 
aantal mogelijkheden is natuurlijk ongelimiteerd. 

                                                
5 Hiervoor is ook wetenschappelijke argumentatie: McNevin, N.; Wulf, G. (2002). "Attentional focus on supra-
postural tasks affects postural control". Human Movement Science. 21: 187–202. doi:10.1016/s0167-
9457(02)00095-7. Zie ook Appendix B voor een abstract. 
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7.3.1. Skill 1  
Voor de wat lagere niveaus of als warming up: een tikspel waarbij uke bevrijd kan worden door 
een ukemi techniek. Hierdoor wordt snel zichtbaar wie spelinzicht heeft en sneller of juist 
langzamer is in verhouding tot de rest. 

7.3.2. Skills 2, 6 en 7 
Een onderlinge estafette met een beoogde poule. 1 judoka staat aan de overkant, de 2e judoka 
komt aanrennen, werpt judoka 1, deze rent naar nummer 3 geeft een high five, nummer 3 rent 
naar nummer 2 en werpt deze enzovoort. Hiermee kan duidelijk worden vastgesteld wie 
speloverzicht heeft en de wil om te winnen, maar ook wie snelle mooie worpen maakt, wie goed 
kan vallen en wie juist niet. Dit kan met verschillende worpen en ook met combinaties. 

7.3.3. Skills 3 en 4 
Deze kunnen goed samen worden getest: Demonstreer een houdgreep, laat uke binnen 15 
tellen proberen eruit te komen. Demonstreer vervolgens de bevrijding voor uit die houdgreep 
en doe het spel nogmaals. Hier wordt zichtbaar hoe comfortabel een judoka op de grond is, zijn 
beschikbare kracht en hoe snel technieken opgepikt worden. 

7.3.4. Skill 5 
Deze kan natuurlijk ook nog met het vorige voorbeeld worden gecombineerd: je doet het spel 
"schapen scheren" (voor de hogere niveaus noem je dat natuurlijk anders), vervolgens doe je 
een kanteltechniek voor, laat deze eventjes oefenen en vervolgens randori waarbij 1 bokzit en 
1 ernaast of ervoor. Hier komt het fanatisme van de judoka aan de oppervlakte en wordt heel 
duidelijk zichtbaar wie tegen wie opgewassen is. 

7.3.5. Skills 7 en 8 
Deze kunnen getest worden met het kuitentik spel (osoto gari) of het uki goshi spel, waarbij 
geprobeerd wordt het bovenbeen van de partner aan te tikken. Bij deze oefeningen worden 
balans en reactiesnelheid zichtbaar. 

7.4. Opmerkingen 
7.4.1. Het belang van de spelvorm 

Het bovenstaande zijn natuurlijk voorbeelden en er zijn voldoende andere randori 
mogelijkheden die een divisionering leraar kan gebruiken. Belangrijk is dat het geen droge 
oefenstof is: "laat mij maar eens een voorwaartse rol zien", maar dat het wedstrijdelement op 
speelse manier wordt aangeboden waardoor de judoka zich van zijn beste kant kan laten zien. 
De spelvorm is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gewenste randori niet ontaardt in shiai. 

7.4.2. Haal het beste uit de judoka 
Van belang is uiteraard ook dat de eigenschappen van de judoka tijdens de workshop goed 
zichtbaar worden zodat de indeling van de judoka in de poule bevestigd kan worden, of dat 
deze in een betere poule kan worden ingedeeld. Als judoka daarvoor moeten worden 
aangemoedigd dan moet dat zeker niet worden nagelaten- dat gebeurt immers tijdens de 
wedstrijd ook. 

  



 

 
 

  
 
 

Pag. 14 

 
 

 

7.4.3. Het belang van roulatie en de comfort zone 
Een ander belangrijk punt is dat er van partner gerouleerd moet worden. Door te rouleren kan 
het onderlinge verschil in de genoemde skills van alle judoka binnen een poule blootgelegd 
worden. Het moet daarom niet worden toegestaan dat een judoka doorlopend met zijn 
vertrouwde partner deze oefeningen uitvoert. De routine die vaste partners samen hebben zou 
een correcte observatie verstoren. Haal de judoka daarom uit zijn comfort zone; uiteindelijk zal 
hij in de competitie ook niet altijd tegen zijn favoriete judopartner worden ingezet. 

Overigens zijn sommige judoka er zeer bedreven in om elke keer weer "toevallig" bij hun 
favoriete partner terecht te komen. Daar dient dus goed op gelet te worden. 

Om dezelfde reden is het niet de bedoeling dat de coach zelf aan de randori deelneemt. De 
coach mag assisteren en adviseren tijdens de workshop, maar een directe interactie met de 
eigen judoka is niet verstandig. 
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8. Maken van poules 

8.1. Basisregels 
1. Bij het A judo is het niveau leidend en zijn de gewichtscategorieën van het reguliere judo niet 

bindend. Uitzondering zijn officiële kampioenschappen voor niveau 1 en 2 en indien de 
toernooiorganisatie dit wenst. Het is wenselijk om van tevoren aan te geven indien bij de 
indeling uitgegaan wordt van officiële gewichtscategorieën. Voorbeeld: judoka van niveau 3 en 
72 kg zou in het regulier judo bij -73kg ingedeeld worden. Een judoka van hetzelfde niveau en 
74 kg zou bij -81 kg ingedeeld worden. Bij het A judo is het mogelijk om deze twee judoka’s 
wel tegen elkaar uit te laten komen. De stelregel is dat dat er maximaal een onderling 
gewichtsverschil van 15% mag zijn. Appendix A laat de bandbreedtes zien waar binnen poules 
gewichten kunnen worden gecombineerd. 

2. Er moet te allen tijde naar gestreefd worden om niveau 1 niet tegen niveau 2 in te zetten.  
Indien er problemen zijn bij het maken van poules en  er toch een poule gemaakt moet worden 
met niveau 1 en 2 zal de toernooi organisatie  met de coaches moeten overleggen of in de 
desbetreffende poule niveau 1 tegen 2 kan uitkomen6. De verantwoording ligt dan bij de 
coaches. Het is verstandig om hierbij ook iemand van de classificatie-werkgroep te betrekken. 

3. Verminderd judovermogen binnen niveau 4 kan worden gecompenseerd door de judoka tegen 
een lichtere judoka binnen niveau 3 te laten uitkomen. Niveaus kunnen dus worden 
samengevoegd (2 tegen 3, 3 tegen 4, enzovoort. Maar bijvoorbeeld niet 3 tegen 5. Het is dus 
nooit mogelijk om 3 niveaus binnen 1 poule in te zetten) 

8.1.1. Niveaus 3 en 4 
Het is uiteraard mogelijk om deze poules op gewicht in te delen zoals bij niveaus 1 en 2 maar 
soms zal het, om eerlijker en attractiever poules te maken, nodig zijn om deze judoka op niveau 
in te delen. Dat is ter beoordeling aan de organisatie. Aanbevolen zijn poules van max. 7 
personen om de wachttijden niet teveel te rekken. Wil de organisatie niet meerdere poules, dan 
kunnen kruispoules gebruikt worden. 

8.1.2. Niveau 5 
Hiervoor geldt hetzelfde als beschreven in 8.1.1. Voorkeur is om bij niveau 5 poules van max. 
5 personen te maken, gezien het vaak beperkte uithoudingsvermogen van deze judoka. 

8.2. Onder 16 jaar 
Leeftijd is hier erg belangrijk. Bij voorkeur is er niet meer dan 3 jaar verschil. Bij meer dan 3 jaar 
verschil is het mogelijk om de judoka in een ander niveau te plaatsen. Ook hier is compensatie 
van belang, dus bijvoorbeeld een jongere en lichtere niveau 2, tegen een oudere, maar 
zwaardere niveau 3. 

8.3. Speciale situaties 
Houd er rekening mee om in de uitnodiging van het toernooi aan te geven hoe met deze 
speciale gevallen omgegaan zal worden. Dit om teleurstellingen tijdens de pooling te 
voorkomen. Tevens is het raadzaam om een en ander voorafgaand aan de wedstrijd met de 
desbetreffende coach te overleggen om teleurstellingen op de wedstrijddag te voorkomen. 

                                                
6 N.B: Vooraf verklaren dat dit op eigen risico geschiedt is niet acceptabel; Samenvoegen van niveau 1 en 2 is 
inherent risicovol en slechts de coach van de betreffende judoka kan beslissen of dit verantwoord is. 
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8.3.1. Dames boven 12 jaar 
Soms komt het voor dat er te weinig dames zijn om een correcte poule te maken. In overleg 
met de coach kan de dame dan tegen de heren worden geplaatst, maar altijd een niveau lager. 
Een dame niveau 3 komt dan terecht in een poule van heren niveau 4. 

8.3.2. Judoka boven de 16 jaar, waar geen correcte poule voor gemaakt kan worden. 
Dit zijn vaak de wat lichtere judoka uit niveau 3, 4 en 5. Alleen in overleg met de coaches kan 
dan besloten worden of het veilig genoeg is voor de judoka om mee te doen tegen judoka onder 
de 16 jaar. Vaak zal er ook hier een compensatie gedaan moeten worden in gewicht en/of 
niveau. 

Dus: judoka 26 jaar, 45 kg niveau 4, tegen 13 jaar, 50 kg niveau 4. 

Niveau 5 kan altijd wel ingezet worden tegen niveau 5. Als hier het gewicht maar lichter of 
gelijk is aan de judoka onder de 16 jaar. 

8.3.3. Zware judoka onder de 16 waar geen correcte poule gemaakt kan worden. 
Voor zware judoka onder de 16 jaar kan alleen in overleg met de coaches besloten worden of 
de judoka mee kan doen tegen judoka boven de 16 jaar. Vaak zal er ook hier een compensatie 
gedaan moeten worden in gewicht of niveau. 

Voorbeeld: Judoka 15 jaar, 75 kg, niveau 3 tegen 27 jaar, 70 kg, niveau 3 of tegen 75 kg, 
niveau 4. 

8.3.4. Dames niveau 5 
Deze judoka kunnen vaak samengevoegd worden met niveau 5 heren. Hierbij is de leeftijd van 
ondergeschikt belang, zolang het gewicht maar klopt. Richtlijn is wel: boven 16 jaar niet bij 11 
jaar of jonger. Uiteraard geschiedt samenvoeging met heren in overleg met de coach. 
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9. Appendix A - Samenvoeging 
 

 
Fig. 4: Gewichtscorrecties 

 

De bovenstaande grafiek laat zien in hoeverre er met gewichten geschoven kan worden 
wanneer judoka in een andere poule worden geplaatst. De oranje lijn geeft het gewicht van de 
judoka aan. De bovenste lijn geeft aan tegen welk gewicht deze judoka in een wedstrijd kan 
uitkomen wanneer de judoka in een lagere categorie wordt geplaatst. 

Omgekeerd geeft de onderste lijn aan tegen welk gewicht een judoka mag uitkomen wanneer 
deze in een hogere categorie wordt geplaatst. 

N.B: Met een hogere categorie wordt een categorie met een lager nummer bedoeld: categorie 
3 is een hogere categorie dan categorie 4. 
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10. Appendix B: Referenties 

10.1. Attentional focus on supra-postural tasks affects postural control 
10.1.1. Abstract 

We examined whether the attentional focus adopted on a supra-postural task has an influence 
on postural control. Similar to Riley, Stoffregen, Grocki, and Turvey (Human Movement Science 
18 (1999) 795), participants were instructed to stand still while lightly touching a loosely hanging 
sheet with their fingertips. However, instructions varied slightly under two conditions: 
Participants were either asked to minimize movements of the finger (internal focus) or to 
minimize movements of the sheet (external focus). In contrast to Riley et al.'s findings, both 
touch conditions resulted in increased postural sway, compared to a baseline condition (no 
touch). However, in line with previous findings (e.g., Wulf, McNevin, & Shea, Quarterly Journal 
of Experimental Psychology 54A (2001) 1143), frequency of responding (fast Fourier 
transformation) was greater under the external focus condition, compared to both internal focus 
and baseline conditions. The findings indicate improved static balance responses under 
external focus conditions and compromised static balance response under internal focus 
conditions. 

10.1.2. Hyperlink 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167945702000957?via=ihub 

 

 

 


