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1. Inleiding 

 Judo is nog een jonge sport, maar het is wel de meest beoefende 
gevechtssport. De sport werd bedacht in Japan. 
In dit boek lees je precies hoe judo is ontstaan. 
Je leest meer over vallen, werpen, houdgrepen, wurggrepen en 
armklemmen. 
Je leest ook alles over het pak en de banden die judoka’s dragen. 
Verder lees je meer over de spelregels en  op welke manieren een 
wedstrijd gewonnen kan worden. 



2. Hoe de sport begon 

 
Gepest 
De Japanner Jigoro Kano (1) werd als kind op school gepest. 
Jigoro was maar klein van stuk. Hij werd vaak uitgekozen door 
pesters. 
Sporten 
Om zich beter te kunnen verdedigen, gaat Jigoro Kano 
sporten. Hij gaat op jiujitsu. Het is een Japanse sport om 
jezelf te verdedigen. In een paar seconden kun je een 
aanvaller uitschakelen. De sport was ruw. Jigoro kwam 
vaak bont en blauw thuis. Hij kreeg al snel de bijnaam “de 
pleister”. 
Judo 

Kano wilde wel een tegenstander uitschakelen, maar 
hij wilde hem niet verwonden. Hij ging alleen die 
worpen en grepen uit jiutjutsi gebruiken die niemand 
verwondden. Hij bedacht er later ook nieuwe dingen 
bij. Hij noemde de nieuwe sport judo. Dat Japanse 
woord betekent zachte weg. In 1882 opende Kano zelf 
een sportschool waar hij judolessen gaf. 
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3. De zachte weg 

 Twee regels 
Kano vond twee regels heel belangrijk bij zijn 
nieuwe sport: 
1. Gebruik de kracht van een tegenstander om hem 

ten val te brengen in plaats van je eigen kracht. 
Een klein persoon gebruikt de kracht van iemand 
die groot is om hem op de grond te krijgen. 

2. Bij judo moet elke deelnemer voordeel van 
de sport hebben. Iedere deelnemer moet 
zich goed voelen en respect hebben voor de 
ander. Dat respect toon je door naar elkaar 
te buigen. 

Wedstrijd 
Tijdens het leven van Kano was judo geen 
wedstrijdsport. Later werd het een wedstrijd. 
En bij een wedstrijd moest iemand winnen. 
Daarom werd eigen kracht toch belangrijker. 
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4. Staand of op de grond 

 
Vallen (1) 
Judo wordt beoefend op een mat. Die mat 
beschermt de judoka bij een val. Maar de judoka 
beschermt ook zichzelf tijdens het vallen. Hij leert 
al tijdens de eerste lessen zijn val te breken.  
Het afslaan tijdens een val is belangrijk. Het afslaan 
is het op de mat slaan met de onderarm. Daardoor 
is de val minder hard. 
Het staande gevecht (2) 
Een judowedstrijd begint staand. Het doel is om de 
tegenstander met een worp met zijn hele rug op de 
mat te krijgen. Als dat lukt, is de wedstrijd 
afgelopen. Vaak valt de tegenstander wel op de 
mat, maar niet vol op zijn rug. Dan gaat het gevecht 
gewoon verder op de grond. 
Het gevecht op de grond (3) 
De judoka’s proberen elkaar met grepen met hun 
rug op de grond te houden. Of er wordt een 
verwurging of een armklem gebruikt om de partij 
te beëindigen.  

De val opzij 

De val naar achteren 

De val naar voren 
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5. Werpen 

De beenworpen 
Een judoka probeert een tegenstander uit evenwicht te brengen. 
Daarna gebruikt hij zijn eigen been of voet tegen het been of de 
voet van de tegenstander om hem zo tegen de mat te werken. 

De heupworpen 
Een judoka probeert een tegenstander uit 
evenwicht te brengen.  
Daarna probeert hij zijn tegenstander over zijn 
heup op de mat te krijgen. 

De schouderworpen 
Een judoka probeert een tegenstander uit 
evenwicht te brengen. Daarna probeert hij zijn 
tegenstander over zijn schouder op de mat te 
krijgen. 

De armworpen 
Een judoka probeert een tegenstander uit evenwicht 
te brengen. Daarna probeert hij zijn tegenstander ..... 

 



 

De offerworpen 
Een judoka probeert een tegenstander uit evenwicht te brengen. 
Daarna valt hij zelf. Hij offert zich op om er later voordeel uit te 
halen, want door zijn val wordt de tegenstander verrast.  
Hij landt op zijn rug. 

De armworpen 
Een judoka probeert een tegenstander op te 
tillen met zijn armen en zo tegen de mat te 
werken. Of hij trekt een tegenstander uit 
evenwicht  met zijn armen, totdat deze op de 
mat terecht komt. 

 



6. Op de mat 

Verder 
Na een geslaagde worp gaat het 
gevecht op de grond verder.  
De judoka heeft verschillende 
manieren om de wedstrijd te 
winnen. Dat kan met: 
1. Houdgrepen.  De judoka probeert 

de tegenstander onder controle te 
houden met de rug op de mat. 

2. Wurggrepen. De judoka klemt de 
keel af van de tegenstander. Die 
geeft zich over door met zijn hand 
op de mat te slaan. 

3. Armklemmen. De judoka klemt de 
arm van de tegenstander af. De 
arm kan breken. De tegenstander 
geeft zich over door met zijn hand 
op de mat te slaan. 
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7. Kleding en banden 

Kleding 
Judoka’s dragen witte, katoenen broeken (zubon) (1) en 
een jas (uwagi) (2). De jas wordt gesloten door een band 
(obi) (3). Het hele pak wordt een gi genoemd.  
Bij belangrijke wedstrijden is de kleur van de gi blauw en 
wit. Zo kunnen publiek en scheidsrechter beter het 
verschil tussen de judoka’s zien. 

Banden 
Aan de kleur van de band (4) kun je zien hoe ver de 
judoka is in het leren van de sport. Beginners dragen 
een witte band. Ben je een goede en ervaren judoka dan 
draag je een rode band. Bij kinderen tot 12 jaar zit 
tussen elke band een slip in. Na de gele band krijg je een 
gele band met aan het uiteinde een stukje oranje. Dat is 
de oranje slip (5). Later krijg je de oranje 
band. 

De gi 
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8. De wedstrijd 

 
Leeftijd of gewicht 
Bij judoka’s tot 15 jaar is de tegenstander 
altijd iemand van ongeveer dezelfde leeftijd. 
Een wedstrijd duurt bij jongere kinderen 2 
minuten. Bij de oudere kinderen 4 minuten. 
Bij volwassen judoka’s is de tegenstander 
iemand met bijna hetzelfde gewicht. Er zijn 7 ver-
schillende gewichtsklassen. Bij volwassen judoka’s 
duurt een wedstrijd 5 minuten. Is er geen winnaar? 
Dan wordt de wedstrijd verlengd. 
De scheidsrechter 
De scheidsrechter (1) geeft aan wanneer de wed-
strijd start. Dan begint ook de klok (2) te tellen (5 
minuten). Ook kan hij de wedstrijd even stoppen. 
De klok stopt en start weer als de scheidsrechter 
een teken geeft. De scheidsrechter houdt 
de punten bij en roept judoka’s tot de orde 
bij onsportief gedrag. 
Op 2 hoeken van de mat zit een jury (3). Zij 
zijn de extra ogen van de scheidsrechter. 
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Punten 
De scheidsrechter en jury kijken goed naar de 
worpen en de manier waarop iemand gevloerd 
wordt. De scheidsrechter geeft de punten door 
een speciaal armgebaar. 
1. Een ippon (1). Dat is het Japanse woord voor één punt. Het 

is de hoogste score en de wedstrijd is klaar. Een ippon wordt 
verdiend als een tegenstander door een worp voor het 
grootste deel op zijn rug beland. Als een tegenstander 25 
seconden met zijn rug op de grond gehouden wordt. Of als 
een tegenstander zich overgeeft door af te tikken bij een 
verwurging of armklem. 

2. Een waza-ari (2). Het is een half punt. Haalt een judoka twee 
waza-ari’s dan heeft hij de wedstrijd gewonnen (ippon). Een 
half punt wordt verdiend met een goede worp, maar niet 
vol op de rug. En iemand langer dan 20 en minder dan 25 
seconden onder controle houden. 

3. Een yuko (3). Dit is de laagste score. Een judoka verdient een 
yuko als de tegenstander gevloerd wordt, maar niet 
helemaal op de juiste manier. Op de mat iemand onder 
controle houden voor 10 tot 14 seconden is ook een yuko. 
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Straffen 
De scheidsrechter kan ook straffen uitdelen. Aan het 
eind van de wedstrijd zorgt zo’n straf bij een gelijkspel 
voor het verliezen van de wedstrijd. 
Wanneer krijgt een judoka straf? 
 De judoka die niet aanvalt maar alleen maar ver-

dedigt. Hij staat ver voorover gebogen (1). 
 De judoka die onnodig naar de grond duikt. 
 De judoka die een nepaanval doet. 
 De judoka die steeds maar zijn pak in orde zit te 

brengen (tijdrekken). 
 De judoka die praat tijdens de wedstrijd. 
 De judoka die de tegenstander niet zijn pak laat vast-

pakken. 
Een judoka kan ook dingen doen, waardoor de wedstrijd 
stopt. Hij mag verder niet meer meedoen als hij de 
tegenstander vastpakt onder de band (2). Of als de 
judoka een tegenstander probeert te verwonden. 
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9. Judoweetjes 

Wereldsport 
Jigoro Kano begon in 1882 in zijn 
sportschool met 9 beginnende judoka’s. 
In ruim 130 jaar tijd is judo een 
wereldsport geworden. Er zijn in de 
wereld 28 miljoen judoka’s. Japan telt 
daarvan de meeste: 8 miljoen. 

Examen 
Om een goede judoka te worden, is 
oefenen belangrijk. Op een judoschool 
krijg je les in: vallen, de verschillende 
worpen en de grepen. 
Door de verschillende kleuren banden 
kun je zien hoe ver iemand is in de 
sport. Je doet een examen om een 
nieuwe kleur band te verdienen. 



 

Nederland 
Er zijn in Nederland 55 duizend judoka’s.  
De sport werd na 1964 heel erg populair in 
Nederland. Waarom? Op de Olympische Spelen 
in Japan won de Nederlander Anton Geesink (1) 
als eerste niet-Japanner een gouden medaille. 
Judo kreeg daardoor zoveel aandacht, dat jong 
en oud belangstelling voor judo kregen. 

Tweemaal Olympisch goud 
Wim Ruska (2) zou de prestatie 
van Anton Geesink 8 jaar later 
in München verbeteren.  
Daar haalde hij twee keer 
goud. 
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10. Filmpje 

Het klokhuis: Judo 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-judo/#q=judo  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-judo/#q=judo
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-judo/#q=judo






Bronnen en foto’s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Judo 

http://web-japan.org/kidsweb/virtual/judo/judo01.html 



Colofon en voorwaarden 
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