Geachte judoverenigingen,
In deze brief vindt u enkele wijzigingen betreffende het vriendschappelijke hajime, welke
georganiseerd wordt door Budovereniging Asahi en Judovereniging Nintai.
Deze veranderingen worden ingevoerd bij aanvang van het judo-seizoen 2014-2015, en zijn
bedoeld om miscommunicatie, te weinig deelname of andere ongemakkelijkheden te
voorkomen. Verder is het ons streven om het echte wedstrijdgevoel zoveel mogelijk na te
bootsen. Met de hoop dat de overstap van Hajime naar JBN toernooien verkleind word.
Aanmelden voor het Hajime:
Helaas is al meerdere malen gebleken dat door onvoldoende aanmeldingen maar gespeeld kon
worden op 1 mat. Vanaf heden komt het verzoek bij de clubs te liggen om uiterlijk de
woensdag voor het Hajime het aantal deelnemers bekend te maken. Er kan dan bekeken
worden of er voldoende aanmeldingen zijn. In het nieuwe seizoen wordt uitgegaan van een
minimum van 12 judoka’s per ronde. Blijkt dat een of beide groepen niet aan dit minimum
voldoen zullen de organiserende clubs zich genoodzaakt voelen de groepen samen te voegen.
Vanzelfsprekend is dat u hier op tijd, uiterlijk donderdagavond, bericht van ontvangt zodat u
uw judoka’s kan informeren.
Mocht het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd, zal dit zijn naar de eerste ronde.
(14.00-15.30 uur).
Houdgrepen:
Ondanks dat de internationale regels betreffende het wedstrijdjudo zijn veranderd volgde wij
op het Hajime vooralsnog de oude route. Per aanvang van het nieuwe seizoen willen wij
enkele regels aanscherpen om zo het echte wedstrijdgevoel zo veel mogelijk te benaderen.
Een van deze vernieuwingen zijn de tijden van de houdgrepen.
Deze tijden zien er als volgt uit:
- 10-14 seconden ➔ Yuko
- 15-19 seconden ➔ Waza-ari
- 20 seconden ➔ Ippon
Heeft een judoka al een waza-ari, geldt een tijd van 15 seconden.
Oproepen voor de wedstrijd:
De judoka die als eerste wordt opgenoemd krijgt de witte band, de judoka die als tweede
wordt opgenoemd krijgt de rode.
Shido:
Voor de judoka’s die deelnemen aan de eerste groep is besloten om de shido in een
afgezwakte variant in te voeren. Dat wil zeggen: Maakt de judoka een fout, geeft de
scheidsrechter dit wel aan. Maar zal hier (nog) geen straf voor geven. De trainers/begeleiders
van de judoka zijn verantwoordelijk om aan de judoka uit te leggen wat de straf was.
Voor judoka’s die deelnemen aan de tweede groep is besloten om de shido op dezelfde wijze
toe te passen als in wedstrijdverband. Krijgt de judoka 4 shido’s, verlies hij de partij. Maar
mag nog gewoon verder meedraaien met de poule.
Ook hierbij zijn de trainers/begeleiders verantwoordelijk voor uitleg aan de judoka’s.

Verwurgingen:
Er mogen tijdens het Hajime geen verwurgingen worden toegepast. Ook al zijn beide judoka’s
12 jaar of ouder. Zolang er geen gediplomeerd scheidsrechter is, vindt de organisatie het niet
verantwoord genoeg om verwurgingen toe te staan.
Armklemmen:
Er mogen tijdens het Hajime geen armklemmen worden toegepast. Ook al zijn beide judoka’s
15 jaar of ouder. Zolang er geen gediplomeerd scheidsrechter is, vindt de organisatie het niet
verantwoord genoeg om armklemmen toe te staan.
Verschil in judoka:
Het kan voorkomen dat een judoka of veel te groot is, of veel te klein is om mee te doen met
de groep waar hij bij deelneemt. Ter bescherming van de tegenstanders, of van de judoka zelf,
kan de organisatie beslissen de judoka over te zetten naar de andere groep. Dit zal zo veel
mogelijk in overleg gaan met de trainer/begeleider van de betreffende judoka.
Vrijwilligers:
Graag willen wij het verzoek plaatsen om binnen uw vereniging te informeren naar
vrijwilligers die bereid zijn een van de taken van het Hajime op zicht te nemen. Dat verzoek
gaat alleen over de periode dat hun kind aanwezig is. Deze werkzaamheden kunnen bestaan
uit: tijdswaarneming, poule-indeling, op- en afbouw van het hajime.
Gaarne erbij vermelden dat ten allen tijden ondersteuning is van de organiserende clubs.
De data:
Onderstaande data zijn gekozen om het feit dat op deze dagen geen feestdagen of vakanties
vallen. Schrijft u deze data alvast in uw agenda?
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Wij verzoeken u vriendelijk om een lijst in uw kantine / zaal te hangen waar deze data
opstaan. We hebben namelijk gemerkt dat veel ouders niet weten wanneer het volgende
Hajime is. Een overzicht van de data ondervangt deze vraag.

Mocht u naar aanleiding van de brief nog vragen hebben, hoor ik deze graag.
Met vriendelijke groeten,
Michel den Turk
Judoleraar Budovereniging Asahi, Waalwijk
trainer@budo-asahi.nl

