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OVER DE CURSUS

Omschr�ving cursus
De judoscheidsrechter leidt judowedstr�den van jong tot oud en is volop betrokken b� de
(wedstr�d)sport. Daarb� ontwikkel je als scheidsrechter ongemerkt een aantal belangr�ke
vaardigheden zoals o.a. leiding geven, beslissingsvaardigheid, conflicthantering,
standvastigheid, observatie, etc.
De opleiding start met de cursus Jeugdscheidsrechter of judoscheidsrechter 2. Dat
betekent dat de cursus is afgestemd voor de scheidsrechters die wedstr�den tot 12 jaar
arbitreren.
Deze cursus wordt in ieder district 1 x per jaar georganiseerd. Er z�n geen kosten
verbonden aan deze cursus.

Inhoud cursus
De cursus bestaat uit 2 dagdelen (2x 4 uur) en uit zowel een theoretisch gedeelte als een
gedeelte prakt�k. T�dens deze cursus worden o.a. behandeld:
· Het (jeugd)judowedstr�dreglement;
· Het gedrag/de houding en handelen van de scheidsrechter;
· De positie op de mat;
· De beoordeling van technieken;
· En de veiligheidsaspecten t�dens een wedstr�d.

Na deze 2 dagdelen zal je in overleg met de DSCJ ingedeeld worden voor 2
stagetoernooien om de opleiding af te ronden. Omdat een jeugdscheidsrechter nooit in het
diepe gegooid zal worden, volgt daarna een begeleidingstraject door een ervaren
scheidsrechter. Op deze w�ze kunnen alle nieuwe scheidsrechters snel tot een gewenst
niveau komen om door te kunnen stromen.

Minimale eisen om aan te melden
· Je beschikt minimaal over 2e kyu in de judosport
· Je bent minimaal 14 jaar oud. 
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Toekomst
Je inzet in de prakt�k is alt�d in overleg met de scheidsrechterscommissie (DSCJ) en je bent
uiteraard vr� om wel of niet ingezet te worden. 
De Jeugdscheidsrechter is binnen onze kwalificatie Structuur Arbitrage ingedeeld als
scheidsrechter niveau 2. Als je de ambitie en kwaliteit daarvoor hebt, kan je heel snel
doorstromen naar niveau 3B (districtsscheidsrechter voor het seniorenreglement). Er
bestaat voor doorstroming naar een hogere licentie geen wachtt�d, maar er wordt
gekeken naar geschiktheid. Na deze licentie kan men doorstromen naar niveau 3A (het
niveau voor de DK's.) Na niveau 3A kan de scheidsrechter b� gebleken geschiktheid,
doorstromen naar niveau 4, het niveau van de scheidsrechters met de Oranje Badge en de
NK's. 

Aanmelding
Je kunt je geheel vr�bl�vend aanmelden door een e-mail te sturen naar nscj@jbn.nl.
Vermeld in de e-mail je naam, emailadres, telefoon en woonplaats

Na aanmelding zal de scheidsrechtercommissie van jouw district contact met je opnemen
voor nadere informatie en beantwoording van mogel�ke vragen. 
De scheidsrechtercommissie kan ook aangeven op welke datum en locatie de cursus zal
plaatsvinden. Op dat moment kun je nog besluiten in te schr�ven of niet.

Na inschr�ving ontvang je een bevestigingsmail van de scheidsrechtercommissie met
daarin de volgende informatie:
- Judoreglement
- Verw�zing naar judolink
- Naam en contactgegevens cursusleider
- Datum en locatie cursus
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