
De IMAF Kodokan Judo Nederland is per 1 januari 2023 toegevoegd als 
onderdeel van IMAF Nederland. 
 
 
Het bestuur van de IMAF Kodokan Judo Nederland bestaat uit de volgende 
personen: 
  

• Joop Pauel (voorzitter) 

• Richard de Bijl 

• Rolf Coolen   

• Dirk Klok 

• Gijsbert Zitman 
 
De KJN kent twee commissies. 
 
Commissie technische zaken voor: Danexamens, erepromoties en technische 
trainingen. 
 

1. Voorzitter: Richard de Bijl, 8e dan judo 
2. Secretaris: Gijsbert Zitman, 4e dan judo 
3. Rolf Coolen, (7e dan judo) 

 
Taken commissie technische zaken:  
Danexamens. 

• Exameneisen vaststellen en evalueren 

• Voorzitter beoordelingscommissie voordrachten erepromoties 

• Leidinggeven bij het organiseren van danexamens 
  
Technische zaken. 

• Plannen en organiseren van judotrainingen voor docenten en danhouders  

• Organiseren van workshops voor judoka tot 16 jaar 

• Organiseren van workshops voor judoka vanaf 16 jaar 
  
Commissie opleiding en kata:  
 

1. Voorzitter: Joop Pauel, 7e dan judo 
2. Secretaris: Ivor Hiltrop, 3e dan judo 
3. Dirk Klok, 5e dan judo 

 
Taken:  
Opleidingen: 

• Cursussen voor leraren met als thema methodiek en didaktiek 

• Organiseren van katatrainingen met Japanse sensei (Komata sensei) 

• Het verder ontwikkelen van het Kodomo no Kata (jeugdkata) 
  
Organiseren van kata workshops: 

• Het organiseren van katatrainingen voor judoka vanaf 1e dan 

• Het organiseren van katatrainingen voor judoka van alle niveaus 
  



 
Doelstellingen van de IMAF Kodokan Judo Nederland: 

• Het organiseren van technische trainingen om het algemene judoniveau te 
verbeteren 

• Het organiseren van workshops voor leraren met als thema, didactiek en 
methodiek in het judo-onderwijs 

• Het organiseren van katatrainingen volgens de Kodokan richtlijnen 

• Het ontwikkelen van “humane” exameneisen voor danexamens, waarbij 
rekening wordt gehouden met de fysieke mogelijkheden van de judoka  

• Het ontwikkelen van een reglement voor erepromoties, waarbij de motivatie 
van de voordracht-gemachtigden een belangrijke stem krijgen. 

• Het ontwikkelen van activiteiten voor de judoka tot 12 jaar 

• Het ontwikkelen van specifieke techniek en katatrainingen voor judoka van 12 
tot 18 jaar. 

• Het verder ontwikkelen van het Kodomo no Kata (jeugdkata) 
 


