
Algemeen: 
 
Verplichting:  
 

• Absolute  onpartijdigheid, de winnaar in de ring moet ook de winnaar zijn op het 
puntenbriefje, ongeacht zijn nationaliteit ras of plaats waar de kamp plaats vind 

 
Mentale ingesteldheid : 

 
• 100%  concentratie, van in het begin tot het einde van de kamp, geen afleiding om het 

even wat er gebeurd 
 

Persoonlijke houding : 
 

• goed verzorgd voorkomen,  zelf zeker en ontspannen zijn, professionele houding, en 
verantwoordelijkheidzin hebben. 

 
  
 
Basis voor jurering: 
 
Bij de pointage wordt er voor 

1. 70%: rekening gehouden met alle correct uitgevoerde treffers ttz met de knokkelpartij van 
de goed gesloten vuist,op voor– en zijkant van het hoofd en lichaam, boven de gordel. 
Efficiëntie, agressiviteit, vooruit-, achteruit- middenring boksen, en counteren, zijn de 
belangrijkste factoren voor het winnen van een ronde . 

 
2. Voor 20%: als er geen voordeel word gevonden op  punt 1, de bokser die de ronde 

beheerst door zijn tegenstander te controleren met verdediging en hem niet zijn aanval 
laat uitvoeren. 

 
3. Voor 10%: zuivere agressiviteit. In geval van twijfel aan het einde van de ronde. De 

ronde gaat naar de bokser die agressiever is, die de actie forceert om de ronde te winnen. 
Bij de beoordeling in het algemeen dient rekening te worden gehouden met het 
intelligente ringwerk van de bokser zoals een goede aanvalstechniek en een  goede 
verdediging 

 
 
Geschiedenis van verschillende scoring systemen: 
 
Er bestaan zoveel systemen om  een ronde te pointeren 
 

1. het 5 punten systeem uit het jaar 1945 waar de bokser die de ronde domineert het 
maximum 5 punten krijgt. 

2. 0 punten systeem van het jaar 1960 (California) waar  de punten werden gegeven alleen 
met o of 1. 

3. de ronde scoring systeem New York waar de bokser word beoordeelt in functie van de 
ronde. 

4. 1/2 punten wordt nog gebruikt in UK. 
5. het 20 punten systeem voor de liefhebbers  



6. scoring machine voor de liefhebbers bestaat sinds 1989(AIBA- EABA) 
7. het 10 punten systeem voor de Elite 

 
 
Puntentoekenning: 

 
Op het einde van iedere ronde kennen de juryleden aan elke bokser een aantal punten toe. 
Voor de Elite boksers = Maximum 10 punten. 
Voor de liefhebbers    = Maximum 20 punten. 
 
10-10 ( Elite) of 20-20 (liefhebbers) = kan geen winnaar uithalen. 
 
10-9 ( Elite) of 20-19 (liefhebbers) = licht of  klein voordeel. 
 
10-8 ( Elite) of 20-18 (liefhebbers) = volledige dominantie, een overheersing door één van de 
boksers tijdens de duur van de ronde. 
10-9 (Elite) = wanneer de twee boksers  een knock- down hebben geleden en één bokser 
overtuigend de ronde heeft gewonnen. 
10-8 = één knock-down. 
10-7 = twee knock-downs. 
20-18=één knock-down (als de bokser op het canvas is) 
 

Elke ronde is apart, kijk niet terug, kijk niet naar de vorige  ronde of vooruit zorg dat je niet 
afgeleid of beïnvloed wordt door geschreeuw uit verschillende hoeken . 
Bereid zijn om de arbiter te adviseren in geval van twijfel , ongeziene fout of  hoofdkwetsuur. 

� ieder jurylid beoordeelt onafhankelijk de verdiensten van de beide tegenstrevers en beslist 
overeenkomstig de reglementen wie de overwinnaar is; 

� hij heeft niet het recht, tijdens een wedstrijd, met één der boksers of met een ander 
jurylid, of met enig ander persoon te praten, behalve met de scheidsrechter. Hij kan heel 
uitzonderlijk, indien nodig, op het einde van een ronde de aandacht van de scheidsrechter 
vestigen op een incident dat deze laatste blijkbaar niet opgemerkt heeft, zoals het slecht 
gedrag van de helper, het verslappen van de koorden, enz ... 

� het aantal aan elke bokser verleende punten moet onmiddellijk na het einde van iedere 
ronde, door het jurylid op zijn puntenbriefje worden genoteerd; 

� op het einde van de kamp moet het jurylid de punten samentellen, de punten verloren 
door publieke waarschuwingen aftrekken en de overwinnaar aanwijzen en zijn 
puntenbriefje naamtekenen. Zijn beslissing zal aan het publiek worden medegedeeld. 

 
Het is strikt verboden aan de officiëlen, de scheidsrechters of de tijdwaarnemers, alsmede de 
bondsleiders in het publiek, de arbitrage of de beslissing van een scheidsrechter of rechter te 
bekritiseren. 
Zij mogen wel hun opmerkingen opschrijven in de kolom "Opmerkingen" van het proces-verbaal 
van de meeting. 
Aanvaard  positieve kritiek van je collega’s. 
 
Wees bewust dat de rechtvaardigheid in het boksen in uw hand ligt.  
 
Herzien op 11/11/08 

 


