
Worpenboekje 

 
Beenworpen = Ashi - Waza 

Heupworpen = Koshi - Waza 
Schouderworpen  = Kata - Waza  

Armworpen = Te - Waza 
Offerworpen - Sutemi - Waza 

Grondwerk = Ne - Waza  
Houdgrepen = Katame - Waza 

Armklemmen = Ude - Kwansetsu - Waza 
Verwurgingen = Shime - Waza 

 

 

 

 
 

 
 



Beenworpen  Ashi-Waza 

Het kenmerkende bij beenworpen is, en het woord beenworp zegt het al, dat Uke ten val komt door middel 
van een beentechniek van Tori. Beginners willen nog wel eens de fout maken niet zorgvuldig genoeg het 
been in te brengen, waardoor zij Uke met de hiel hard raken. Tori moet dus goed inzetten en opletten! 
 

                                                  
 

                                                
 

                                 
 
 

Heupworpen  Koshi-Waza 
Bij deze worpen is de heup een soort lift of hefboom, waarmee de tegenstander op de mat geworpen wordt. 
Uke wordt altijd eerst uit balans gebracht, meestal naar voren, vanuit zijn basishouding en bij alle worpen 
draait Tori zo in dat hij met de rug naar Uke toe komt te staan. 
 

                                                     

 



                                        
 

                                                   
 

     

 

Schouderworpen  Kata-Waza 

Het verschil met heupworpen is dat bij schouderworpen Uke over het lichaam van Tori heenrolt in plaats er 
af te rollen. Wil bij heupworpen een niet goed uit balans gebrachte tegenstander met wat trekwerk nog wel 
ten val komen, bij schouderworpen is uit balans brengen en goed indraaien uiterst belangrijk. 
 

                                               



 

 

Armworpen  Te-Waza 

De handen en armen zorgen voor het balans verstoren en de volledige uitvoering van de  worp. Tori moet 
met de romp (buikspieren) de werking van de armen ondersteunen 
 

         
 



                     

               
                                                                                    

Offerworpen  Sutemi-Waza 
Offerworpen zijn worpen waarbij het lijkt alsof Tori zichzelf ten val brengt zonder dat Uke daar moeite voor 
doet. Maar juist omdat Tori zijn lichaamsgewicht bij zijn val kan gebruiken als besturing om Uke te werpen, 
geeft het een verrassingseffect. Tori en Uke moeten bij deze techniek wel heel goed hun valtechniek 
beheersen.  

 

            



 

                
 

                  

 

 
Houdgrepen 
Ne-Waza    Grondwerk 

Katame-Waza   Houdgrepen 
Bij judo is het “grondwerk” heel belangrijk, omdat vanuit houdgrepen, armklemmen en verwurgingen de 
ingezette aanval (of verdediging) afgerond kan worden. Iedere beginnende judoka moet dus goed leren 
valbreken (veel grondwerk dus). Van daaruit kan men verder met de worpen! 
 

                          



 

             
 

             
 
 

       

 



 Armklemmen  Ude-Kwansetsu-Waza 

 

               
 

     
 

                   
 

                   
  

                                                                                   
 

                                                                        
 

 

 



 

 

 



Verwurgingen  Shime-Waza 

 
Er zijn 2 series verwurgingen, 29 in totaal. Ze zijn in principe bedoeld om de tegenstander het bewustzijn te 
doen verliezen. Zover mag het natuurlijk nooit komen, Tori moet zich steeds bewust zijn van zijn 
verantwoordelijkheid ten opzichte van Uke. Uke zelf moet niet proberen de stoere jongen of meisje uit te 
hangen door niet af te kloppen.  
De verwurgingen zijn op te splitsen in 2 soorten: in de eerste plaats de “bloed”verwurgingen, waarbij de 
hersenen geen bloed- en dus geen zuurstoftoevoer meer krijgen en ten tweede de “lucht”verwurgingen, 
waarbij de adem wordt afgeknepen. 

          
 

                                 
 

                                                         
 

                                      
 

                                       
 

                                     



 

 

 

 



 


