
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
door de Special Needs Judo Foundation in 2020/2021. 

(voortgangsrapportage beleidsplan) 
 
Project Special Needs Judo Centrum  
In ons beleidsplan hebben we geschreven dat we de komende drie jaar gaan werken aan de 
realisatie van een onderkomen in de vorm van een Special Needs Judo Centrum ten behoeve 
van de SNJF en haar satelliet-club Beter Judo.  
We hebben ons voorgenomen om in eerste instantie een onderkomen te zoeken in onze 
vestigingsplaats Amstelveen. Daartoe hebben we inmiddels een Programma van Eisen 
opgesteld en hebben we overleg gevoerd met de gemeente Amstelveen. Het bestuur van de 
SNJF heeft haar satellietclub geadviseerd om naast een centrale plek voor een judocentrum 
ook in een aantal decentrale locaties aandacht te geven aan onze doelgroep. 
We kunnen nu en 2021 stellen dat het zoeken naar een onderkomen in onze vestigingsplaats 
gedeeltelijk gelukt is. Vanaf april 2021 hebben we een onderkomen gevonden in de Poelster. 
De thuishaven van de Amstelveense schaatsclub. Het bestuur van de SNJF en het bestuur 
van de Poelster hebben elkaar gevonden en voor beiden een win-win situatie gecreëerd. 
Zoals in het beleidsplan aangegeven kiest het bestuur van de SNJF ook voor een decentraal 
aanbod van haar activiteiten. Het trainingsschema is te vinden op de website.  
 
Project Meer sporters 
Het doel om een groter contigent van de doelgroep van de SNJF te bereiken kan op dit 
moment niet gerealiseerd worden door de huidige pandemie. 
Inmiddels hebben we de doelstelling om een leerbedrijf en opleidingsinstituut te zijn voor 
aankomende judoleraren gerealiseerd. De technische staf van de SNJF is inmiddels 
uitgebreid met één gediplomeerde en parttime judoleraar.  
Ook de SNJF heeft te lijden onder de gevolgen van de corona-crisis. De inkomsten uit 
deelnemersbijdragen zijn gedaald. Een gevolg van de financiële problematiek is dat het 
bestuur heeft moeten besluiten om de technisch directeur te ontslaan. Het ontslag is in goed 
overleg met de directeur besproken en uitgevoerd. De technisch directeur is bereid om 
verbonden te blijven aan de SNJF en zal voor zijn werkzaamheden een onkostenvergoeding 
krijgen. Daartoe ontvangt de SNJF eenmaal per maand een factuur van zijn bedrijf “Met 
Tycho” 
Het bestuur hoopt dat de huidige positieve vooruitzichten bewaarheid worden en hoopt dat 
daardoor en door het betrekken van een nieuw verblijf het deelnemersaantal weer zal 
stijgen. 
 
Project Landelijk netwerk 
In 2020 schreef het bestuur: De technisch directeur van de SNJF heeft inmiddels plaats 
genomen in de classificatie-werkgroep. Daarnaast heeft het bestuur zich sterk gemaakt voor 
het feit dat de rechten voortvloeiend uit een “aangepast dan-examen” gelijk zijn aan de 
rechten voortvloeiend uit een “regulier dan-examen. Onder meer door onze inzet ligt daar 
nu een belangrijke uitspraak van het bondsbestuur van de JBN. De uitspraak is dat de 
rechten gelijk zijn. Evenzogoed denken wij dat er nog een lange weg te gaan is om te 
bereiken dat de uitvoering, begeleiding en status van het aangepast judo naar een hoger 
niveau getild wordt. Ook dit jaar hebben wij tot de uitbraak van het coronavirus 



verschillende individuele instellingen begeleidt bij de opzet en/of integratie van aangepast 
judo in hun organisatie.  
Op het moment van dit schrijven, halverwege 2021, is het de nationale judobond (de JBN) 
nog steeds niet gelukt om voor een in onze ogen belangrijke doelgroep een adequaat en op 
de doelgroep toegesneden examenreglement te schrijven. Dit ondanks herhaaldelijk 
aandringen van het bestuur van de SNJF. 
 
Project Landelijk jaarkalender 
De SNJF heeft het initiatief genomen om een landelijke jaarkalender ten behoeve van A-
judo-evenementen te publiceren op haar website. De internationale evenementenkalender 
is inmiddels actief sinds juni 2019. Echter, de COVID-19 pandemie heeft een spoor van 
vernieling getrokken waardoor alle evenementen erop zijn afgelast. Inmiddels zijn de eerste 
toernooien voor 2021 alweer gepland en begint de kalender zich langzaam weer te vullen 
met nieuwe evenementen. 
Vanaf juni 2021 lijkt het weer mogelijk om voorzichtig met evenementen te beginnen. Dit 
betekent dat de landelijke jaarkalender weer gevuld kan worden. 
 
Project wereldwijd netwerk 
De SNJF wil partner zijn in de ontwikkeling van een wereldwijd netwerk van Special Needs 
organisaties, met gelijke doelstellingen Dit doen we door actief te participeren in de Special 
Needs Judo Union We hebben daarnaast een belangrijk resultaat behaald door samen met 
de EJU een belangrijk judo-onderdeel voor SN-judoka’s op de Europese kalender te plaatsen. 
Als er geen corona-crisis was geweest dan was het EK-Kata in juni 2020 gehouden in Krakau 
Polen voor reguliere en special needs judoka’s   
Juist in- en door de coronacrisis lijkt het of de internationale 
dwarsverbanden sterk aangehaald worden. Er zijn op initiatief 
van de SNJU inmiddels verschillende videotrainingen gegeven 
en gehouden. Daarbij is de SNJF een belangrijke partner. Een 
mooi resultaat voor de SNJF is dat haar technisch directeur een 
belangrijke onderscheiding heeft mogen ontvangen van de EJU. 
De Europese Judo federatie reikte de EJU Social Inclusion Award 
2019 uit omdat er vorig jaar, tijdens de Corona Lockdown, geen 
gelegenheid was deze uit te reiken. Tycho van der Werff ontving 
de onderscheiding uit handen van Jane Bridge, de Director Education van de EJU.  
 
Project BENG! 
Jaarlijks organiseren wij de Special Needs World Judo Games, de Special Needs World Judo 
Games KATA en het internationale BENG! judofeest. Wij streven daarbij naar een 
wereldwijde deelneming van A-judoka’s en willen een voorbeeldtoernooi zijn voor 
organisaties in Nederland. Helaas is het toernooi dit jaar geannuleerd door de corona-crisis. 
Ook dit jaar is het BENG! -evenement geannuleerd. We hopen dat het evenement in 2022 
wel doorgang kan vinden. De SNJF is er klaar voor en kijkt er naar uit. 
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https://www.judoinside.com/judoka/4903/Jane_Bridge/judo-career

