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1.  Handleiding voor  het registreren van de nieuwe  

SDS-punten en technische punten. 

 

Op 1 september 2020 veranderde de regelgeving over de SDS-punten en technische punten.  

Ook wordt er overgeschakeld van een manueel systeem met registratie op een kaart naar een 

geïnformatiseerd systeem waarbij de punten in het ledendatabestand worden opgeslagen op de 

persoonlijke fiche van de judoka. 

Tot 1 januari 2021 (streefdatum) lopen beide systemen naast elkaar. 

De SDS punten en technische punten van vóór 01/09/2020 zijn inruilbaar tot 1 juni 2021. 

 

1.1  De groene Shiai-kaart 

 

De JUDOKA dient zich éénmalig aan te bieden voor het omrekenen van de bestaande punten van 

vóór 01-09-2020 op de groene wedstrijdkaart naar de nieuwe punten. 

2 mogelijke werkwijzen: 

• Omrekening ter plaatse op evenement door éénmalige aanbieding aan centrale 

wedstrijdtafel  

• Omrekening door scan groene shiaikaart éénmalig over te maken aan Judo Vlaanderen via 

silvia.buysens@JudoVlaanderen.be 

Het bestaande totaal van voor 01-09-2020 wordt omgerekend naar nieuwe punten: het oude 

totaal x 3 en afgerond naar beneden. Vb. 6,5 oude punten worden 19 nieuwe punten. 

• Bij omrekening ter plaatse via notatie op de kaart: 1/9/2020 Overdracht oude punten 19 (in 

het vakje totaal) 

• Bij omrekening via scan: bevestiging e-mail Judo Vlaanderen 

De judoka is verantwoordelijk voor de correcte éénmalige omrekening. Bij eventuele fout 

dient deze ter plaatse aan de centrale tafel te worden rechtgezet of per kerende via e-mail aan 

Judo Vlaanderen via silvia.buysens@JudoVlaanderen.be 

De kaart kan daarna gewoon verder gebruikt worden voor de registratie van nieuwe punten (1 of 

3 afhankelijk van de organisatie) als tijdelijke controle. Bij een volle kaart ontvangt de judoka ter 

plaatse een nieuwe GRATIS kaart.  
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1.2 De gele technische kaart 

 

De JUDOKA dient de beginstand van de bestaande technische punten van vóór 01-09-2020 

éénmalig te laten registreren naar de nieuwe punten. 

1 mogelijke werkwijze: 

• Omrekening door scan gele technische kaart éénmalig over te maken aan Judo Vlaanderen 

via silvia.buysens@JudoVlaanderen.be 

Het bestaande aantal gevolgde activiteiten van voor 01-09-2020 wordt omgerekend naar 

nieuwe punten: het aantal gevolgde activiteiten  x 2 Vb. 6 gevolgde trainingen wordt 12 nieuwe 

punten nieuwe punten. 

De judoka is verantwoordelijk voor de correcte éénmalige omrekening. Bij eventuele fout 

dient deze te worden rechtgezet per kerende via e-mail aan Judo Vlaanderen via 

silvia.buysens@JudoVlaanderen.be 

De trainingen van het pedagogische onderricht worden door de aanwezige trainer verder 

aangevuld op de gele technische kaart zoals voorheen als tijdelijke controle. Bij een volle kaart 

ontvangt de judoka ter plaatse een nieuwe GRATIS kaart. 

De registratie van de punten van de nieuwe trainingen wordt automatisch doorgevoerd door Judo 

Vlaanderen.  

Belangrijk : uw aanwezigheid ter plaatse dient bevestigd te worden de aanwezigheidslijst ter 

plaatse voor de automatische registratie van de nieuwe gevolgde trainingen!  

 

1.3 De nieuwe Technische punten via cursussen en kata tornooien 

 

Het valideren van technische punten voor cursussen en kata-tornooien gebeurt door Judo 

Vlaanderen en wordt niet genoteerd op de gele technische kaart. 

 

mailto:info@judovlaanderen.be
http://www.judovlaanderen.be/

