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Luc Janssen (Budokan Hasselt) – 18 juni 2011

Nieuws uit de provincie
Sinds de vorige nieuwsbrief van april heeft de VJJF Limburg niet stilgezeten.
Zo was er op 26 mei een provinciale training met als thema Krav Maga.

Hiervoor waren er een 16-tal

deelnemers die wel eens wilden proeven van deze Israëlische krijgskunst.
Verder hebben we met vertegenwoordigers uit verschillende clubs de voorbije maanden ook deelgenomen
aan een aantal promotieactiviteiten.
Zo waren er onder andere:


Schoolsportdag voor de Hasseltse scholengemeenschap in Kapermolen (Hasselt ) op 23 en 24 juni 2011



Sport@Hasselt op he Kolonel Dusartplein op 27 augustus 2011



Ambtenarensportdag in Brussel



Seniorensportdag in Tessenderlo op 8 september

Verder zijn we ook blij te mogen melden dat er 2 nieuwe clubs (uit het Waalse landsgedeelte – die geen
eigen provinciale werking hebben) hebben aangegeven in de toekomst te willen meewerken aan de uitbouw
van de VJJF Limburg. Het gaat hier over de clubs uit Visé en Louvain-La-Neuve. Bij deze ook hartelijk welkom
binnen onze organisatie.

Webwinkel
Vanaf heden hebben V.J.J.F.-clubs en -leden extra voordeel bij www.samurai-store.be
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Provinciale trainingen
December 2011
Dag Tijdstip

Locatie

Omschrijving

Aan Type

Do

19:00 -

Sporthal De Bemvoort

Provinciale training jeugd

1

20:00

Jeugdlaan 8, 3900 Overpelt

Do

20:00 –

Sporthal De Bemvoort

Provinciale training

1

22:00

Jeugdlaan 8, 3900 Overpelt

volwassenen

NVT
1pt

Act

Recreatieve competitive – Ground fight / Randori battle
Voor de leden van onze Limburgse clubs organiseren we op zondag 27 november van 14u tot 17u in Hasselt
(Sporthal Kuringen – Grote Baan 169 – 3500 Hasselt) een toernooi ground-fight en randori battle. In bijlage bij
de

nieuwsbrief

vind

je

de

reglementen

en

een

inschrijvingsformulier.

Inschrijven

kan

per

mail

(secretariaat@goshinryu.be) tot en met vrijdag 25 november. Voor meer info kan je ook telefonisch info
verkrijgen via 0495/47 77 19 (Steven).

Dit jaar gaat het jaarlijkse jeugdsportweekend van de jeugdcommissie van de V.J.J.F.vzw door in Genk in het
BLOSO centrum Kattevenia.
Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst van leden uit onze provincie. In bijlage bij deze nieuwsbrief sturen
we nogmaals de affiche en het inschrijvingsformulier. Inschrijven kan zeker nog tot 27 november (of tot het
sportkamp volzet is).
Voor de Limburgse clubs en leden voorzien we ook de mogelijkheid om zonder overnachting deel te nemen
aan het sportkamp. Prijs voor het jeugdsportweekend zonder overnachting (wel met maaltijden) is € 50,-.
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Randori battle :
Wedstrijdsysteem
2 deelnemers met eigen (zelf gekozen) partner
3 technieken uit de platenrandori(*) worden getoond door ieder koppel (zelfde aanvallen maar verschillende uitvoering).
De jury (3 of 5 leden) beslist welk koppel de beste uitvoering deed (volgens de criteria van het duo-system – geen punten enkel aanduiding van
de kleur met de beste uitvoering (met ‘vlaggetje’).
Dan een tweede serie van 3 aanvallen, maar het andere koppel begint.
e
Bij een gelijke stand na 2 series (beide koppels kregen evenveel ‘vlaggetjes’) volgt een beslissende 3 serie met voor de twee koppels 3
verschillende aanvallen.
(*) platenrandori : de deelnemers staan rug aan rug; aan de aanvaller wordt een plaat met een aanval getoond; er wordt geroepen vanuit welke
richting de aanval komt (voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts, ruglig, buiklig, evtl afstand) en de uitvoerder zet of legt zich klaar; bij hajime wordt
aangevallen en zo snel en efficiënt mogelijk met een goede techniek gereageerd; nadien plaatsen de deelnemers zich terug rug aan rug en volgt
de volgende aanval.
Leeftijdscategorieën
Zelfde leeftijdscategorieën als bij het duo-system
Pré-miniemen : 8-9 jaar
Miniemen 10-11 jaar
Kadetten : 12-13-14 jaar
Beloften : 15 - 16 -17 jaar
Junioren + senioren : 18 +

Groundfight :
Wedstrijdsysteem
Regels van de Yoshimi Ryu
Oppervlakte tatami:

6 x 6 (36 m²)

Tijdsduur:
Juniores : 2 minuten
Seniores : 3 minuten
Opmerking : Er zijn geen rustpauzes
Wedstrijdverloop

VERBODEN

SCOREN

JUNIORES
- Alle klemmen
- Alle wurgingen
- Vastgrijpen/control van de ledematen
- Houdingen zonder controle van een arm of de
keikogi van de UKE
- Op het hoofd drukken
- Hand in het gezicht
- Atemis
- Met beide benen op de ribben drukken
- bovenop het lichaam zitten waarbij de beide
hande van de uke worden tegen de mat
gedrukt wordt niet als een houdgreep aanzien

SENIORES
- Wurgingen met blote hand(en)
- Nek- en vingerklemmen
- Op het hoofd drukken
- met de handen in het gezicht duwen
- Atemis
- Met beide benen op de ribben drukken
(nierschaar)
- bovenop het lichaam zitten waarbij de beide
hande van de uke worden tegen de mat
gedrukt wordt niet als een houdgreep aanzien

15 sec houdgreep
20 sec houdgreep

20 sec houdgreep
30 sec houdgreep

WAZA ARI
IPPON

Men kan winnen met
- Yusei-Gachi
- Waza-Ari
- Ippon
2 x WAZA ARI scoren = IPPON
Opgave = IPPON voor de tegenpartij

Voordeel
½ punt
1 punt

WAZA ARI
IPPON
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In geval van gelijkheid, voortzetting van het gevecht gedurende één minuut voor seniors en 30 seconden voor de junioren. Als er na de
verlenging nog gelijkheid is, beslist de scheidsrechter met Yusei-Gachi.
Waarschuwingen
1 waarschuwing = geen straf
2 waarschuwingen = WAZA ARI voor de tegenpartij
3 waarschuwingen = IPPON voor de tegenpartij
Waarschuwing voorbeelden : verboden technieken, het gevecht ontvluchten, kritiek, houding…
Het slechte gedrag van de trainer/coach kan eveneens bestraft worden.
Algemeen
-

Met een houdgreep wordt verstaan : Elke volledige controle techniek waarbij de uke in de onmogelijkheid is zich te bevrijden (vb.
Juji gatame). De technieken zijn geldig, ongeacht de positie van de uke (op de rug, op de buik,…)
Vertrekpositie : zittend op de rechterknie, linkerhanden raken elkaar
Indien een deel van het lichaam van een van beide deelnemers in de gevechtszone blijft en contact maakt met de tatami gaat het
gevecht door zoniet : MATTE.
Indien een houdgreep wordt toegepast voor het einde van de wedstrijdtijd dan blijft de tijd doorlopen tot het einde van de
houdgreep.
De scheidsrechter kan het gevecht beëindigen als hij oordeelt dat er gevaar voor een van beide deelnemers is.
Er kan een raadgevende scheidsrechter zittend zijn maar enkel de scheidsrechter staande heeft de beslissingsbevoegdheid.
De bezwaren zijn alleen mogelijk aan de tafel van de rechters scheidsrechters.
De weging dient te worden uitgevoerd gekleed met zubon en t-shirt
Het gebruik van doping is verboden volgens de geldende Belgische wetgeving. Controles door de overheid zijn mogelijk
De deelnemers dragen een volledig witte keikogi

Taalgebruik
HAJIME
MATEI
OSAE KOMI
TOKETA
JIGANE
IPPON
WAZA-ARI
WAZA-ARI AWASETE
YUSEI-GACHI
SOREMADE
SONO MAMA
YOSHI

begin
stop
houdgreep
einde houdgreep
chrono stoppen
Punt
Half punt
Tweede half punt = Ippon
Winnaar met voordeel
Einde van het gevecht
niet meer bewegen
gevecht verder zetten

Categorieën
Categorie indeling voor ground fight

categorie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9

OPMERKING :

JUNIORES
-16 jaar/an
♂+♀
-25
25
-30
30
-35
35
-40
40
-45
45
-50
50
-55
55
-60
60
-65
65
-70
+70

SENIORES
+16 jaar/an
♂
-60
60
70
80
90

♀
-50
-70
-80
-90
-100

+100

50
60
70
80

-60
-70
-80
-90
+90

bij de juniores categorie 1 t/m 3 zijn jongens en meisjes niet gescheiden.
Vanaf categorie 4 zijn er aparte groepen voor jongens en meisje

Volgens het aantal deelnemers en het exacte gewicht van elke deelnemer, kunnen de verantwoordelijken iemand in een hogere of lagere
categorie laten deelnemen.
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Competitie Groundfight en Randori Battle
27 november 2011
14u
Sporthal Kuringen

Inschrijvingsformulier
Naam :
Voornaam :
Geboortedatum :
Gewicht (enkel voor groundfight) :
Club :

schrijft zich in voor het toernooi
(schrappen wat niet past)
GROUNDFIGHT - RANDORI BATTLE
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JEUGDSPORTWEEKEND GENK
Van 2 tot 4 december 2011

De Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw organiseert ook dit jaar een jeugdsportweekend voor iedereen
van 6 tot 14 jaar in het Bloso centrum van Genk.
Het weekend zal gevuld zijn met diverse sport- en spelactiviteiten zoals ju-jitsu, Brazilian ju-jitsu,
tafeltennis, een bezoek aan het planetarium en veel meer. Dit alles onder begeleiding van
ervaren jeugdtrainers van de V.J.J.F. vzw.

Kostprijs (2 overnachtigen in het Bloso sporthotel, alles inbegrepen behalve vervoer): lid VJJF: 75€*
niet-lid VJJF: 80 €*
* Voor leden van een gezin met minstens 3 kinderen fiscaal ten laste is er een korting voorzien van
€ 5 bij het voorleggen van een stavingsdocument (aan te vragen bij de gemeente).
Kostprijs te betalen via de clubverantwoordelijke of te storten op rekeningnr. BE94 2200 3705
1814 van de V.J.J.F. vzw met vermelding van de naam van de deelnemer + stageweekend VJJF
jeugd
Inschrijven kan je via het inschrijvingsformulier, via info@vjjf.be of op 03/281.16.22.
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INSCHRIJVINGSFORMULIERSFORMULIER
Jeugdsportweekend 2011 - jeugd t.e.m.14 jaar
Naam + Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel/gsm ouders: ……………………………………………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………
Lid VJJF*

/

Niet-lid VJJF* (schrappen wat niet past*)

Club: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Verzekering geldig tot : ………………………………………………………………………………………………….
Maat T-shirt: ………………………………………………………………………………………………………………….
Kostprijs (alles inbegrepen): lid VJJF: 75 €* / niet-lid VJJF: 80 €*
* Voor leden van een gezin met minstens 3 kinderen fiscaal ten laste is er een korting voorzien van € 5 bij
het voorleggen van een stavingsdocument (aan te vragen bij de gemeente).
Kostprijs te betalen via de clubverantwoordelijke of te storten op rekeningnr. 220-0370518-14 van de VJJF
met vermelding van de naam van de deelnemer + stageweekend VJJF jeugd
Belangrijke info (medische info, vegetariër,…):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lakens en een kussen zijn voorzien. De volgende zaken mag je zeker niet vergeten:
-

rugzak met sportieve kledij (die vuil mag worden voor buitenactiviteiten)

-

pantoffels voor in het hotel – sportschoenen voor in de sporthal

-

kimono (en indien gewenst, maar niet verplicht: hand- en voetbeschermers)

-

toiletgerief

-

een zaklamp

-

handschoenen en dikke sokken

-

een beetje zakgeld om ’s avonds iets te drinken

-

vervoer kan je afspreken in de club of zelf voorzien

-

de GSM mag je gerust thuis laten. De ouders krijgen contactgegevens van de begeleiders.

Handtekening ouders of voogd + datum:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

