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1. Introductie 

Dit is een uitnodiging voor de drie-en-twintigste editie van ons grote toernooi in Beverwijk. We 
zijn vereerd en trots u te mogen uitnodigen voor dit toernooi dat sinds haar oprichting in 1998 
het grootste ter wereld is geworden voor judoka met een beperking. 

Het Ben van der Eng Memorial selecteert niet: We accepteren elke handicap, zowel fysieke, 
verstandelijke als zintuiglijke beperkingen. Ons classificatiesysteem met 5 graden (FCS) is in 
staat de meest uiteenlopende judoka in een eerlijke competitie te combineren. 

Ons zondagse toernooi BENG! is, en daar zijn we heel trots op, het grootste judofeest op de 
planeet, waar de zaterdag wat meer "serieus" is en gereserveerd voor de Special Needs World 
Judo Games voor zowel shiai als kata. 
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2. Wie kan deelnemen? 

Toegestaan voor ons toernooi zijn alle judoka met zowel fysieke als verstandelijke beperkingen. 
Volgens de regels in het Adapted Judo reglement worden zij gecategoriseerd ("gedivisioneerd") 
in eén van de vijf competitiedivisies met dien verstande dat judoka worden gecategoriseerd op 
judovermogen en niet op beperking. 

Het reglement kan worden gedownload via DEZE link. 

Het document geeft ook de divisioneringscriteria weer. Twijfelt u over de correcte divisionering, 
stuur dan een korte video van de judoka in actie (randori of shiai) waarbij enkele 
basistechnieken worden gedemonstreerd naar onze technisch directeur Tycho van der Werff, 
en dan zullen we een voorlopige beoordeling maken voor wat betreft deze judoka. 

Overigens bevelen we in zo'n geval wel sterk aan om deel te nemen aan de 
divisioneringsworkshop op vrijdag 14 april. 

 

 

https://1drv.ms/b/s!An3N4HLxnc4ZhHtL2PU-0vphsvsW?e=m5BicS
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3. Wat hebben we te bieden? 

Dit is slechts een overzicht. Een meer gedetailleerde planning volgt rond maart 2023- als u 
inschrijft uiteraard. 

• Vrijdagmiddag 14 april is onze divisioneringsworkshop. Dringend aangeraden voor 
judoka en/of clubs die voor het eerst deelnemen, zodat we het judovermogen van de 
judoka kunnen beoordelen om te zorgen dat de rest van het weekend alles veilig 
verloopt. 

• Vrijdagmiddag 14 april organiseren we ook een aantal workshops, met name over de 
nieuwe "randori" wedstrijdmethode. Ook hier weer geldt dat het volledige programma 
in maart bekend wordt gemaakt. 

• Zaterdagochtend 15 april beginnen we met de Special Needs World Judo Games 
(SNWJG). Dit is het toernooi voor de niveau 1-3 judoka. 

• Zaterdagmiddag 15 april vindt het SNWJG katatoernooi plaats.  

• Zaterdagavond laten we Beverwijk op zijn grondvesten schudden met een groot feest in 
Kasteel Assumburg.  

• Op zondag 16 april organiseren we BENG!, het grootste judofeest op de wereld, voor 
alle niveaus. Het toernooi wordt georganiseerd in een informele setting met 
toeschouwers toegestaan rond de tatami.  
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4. Hotels en de sporthal 

Sporthal 

Sporthal De Walvis 
Van Loenenlaan 1 
1945 ZH Beverwijk 
The Netherlands 

Hotels 

Allereerst en heel belangrijk:  

U moet zelf uw hotel boeken, SNJF kan hier niet bij assisteren. 

Ons hoofdkwartier is StayOkay Assumburg, een renaissance kasteel waar ook de toernooistaf 
verblijft. Zij reserveren ook voor onze gasten maar u moet snel zijn: Vaak is het hotel al begin 
januari volgeboekt! Belangrijk: Laat weten dat u komt voor het grote judotoernooi, en maak 
een telefonische boeking (0251 232 288) 

Is Assumburg vol, dan zijn er in de omgeving nog een heleboel andere hotels. We bevelen niets 
aan, maar houd er wel rekening mee dat we alleen een shuttledienst aanbieden van en naar de 
volgende plaatsen: 

• IJmuiden 

• Heemskerk 

• Wijk aan Zee 

• Spaarnwoude 

Boekt u in een andere plaats dan een van de bovenstaande, neem dan contact op met onze 
logistieke coordinator, Piet Vittali. 

 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=stayokat+assumburg+telefoonnummer&ie=UTF-8&oe=UTF-8
mailto:logistics@specialneedsjudo.nl


 

 

SNJF – BENG23 toernooi Outlines - 2022-01.0/NL 

Pag. 6 

 

Shuttledienst 

Onze shuttledienst rijdt alleen van uw hotel naar de sporthal en terug, indien u verblijft in een 
van de eerder genoemde plaatsen. 

De shuttledienst rijdt alleen in een van de volgende tijdvakken: 

Donderdag 13/04/2020 0700-2300 

Vrijdag 14/04/2020 0700-2300 

Zaterdag 15/04/2020 0700-2300 

Zondag 16/04/2020 0700-2300 

Maandag 17/04/2020 0700-1600 

 

De kosten voor de shuttledienst zijn 10 euro p/p, voor het gehele weekend. 
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5. Hoe meld ik mij aan? 

Download inschrijfformulier 

Allereerst downloadt u het inschrijfformulier DOOR DEZE LINK. 

Daarna completeert u het formulier zo volledig mogelijk. We hebben nare misverstanden gehad 
in het verleden vanwege incomplete informatie. Neem daarom uw tijd en vul het formulier 
nauwkeurig in. Een factuur verschijnt in het tabblad FACTUUR. 

Zend vervolgens het formulier naar woc@specialneedsjudo.nl 

Tarieven 

Special Needs World Judo Games EUR 10,- per judoka 

Special Needs World Judo Games KATA EUR 15,- per katateam 

BENG! EUR 7,50 per judoka 

Prijzen zijn inclusief een lunchpakket en t-shirt, maar stelt u geen prijs op de lunch, geef dat 
dan svp aan op het formulier- we willen niet onnodig lunches verspillen. 

5.1.1. Bankoverschrijving 

IBAN: NL42 ABNA 0504 1510 96 tnv. Special Needs Judo Foundation 

5.1.2. Betalen op de toernooidag 

Tijdens het toernooi kunt u contant betalen, of met credit- of bankcard. 

Na uw inschrijving 

Ontvangt u een bevestigingsemail, en wordt u op de DEELNEMERS mailinglijst gezet. Van tijd tot 
tijd ontvangt u dan updates over het toernooi. Medio maart ontvangt u de uitgebreide outlines 
met het meest recente tijdschema en enige informatie die op dit moment nog niet is besloten. 

Nieuwe in 2023 is dat de contactpersoon die is ingevuld op het inschrijfformulier ook wordt 
opgenomen in een WhatsApp groep. Daarmee houden we u up to date met de allerlaatste 
wijzigingen. 

 

Tot ziens in Beverwijk! 

https://snjudo.com/wp-content/uploads/2022/12/ApplicationForm2023-NL.xlsx

	1. Introductie
	2. Wie kan deelnemen?
	3. Wat hebben we te bieden?
	4. Hotels en de sporthal
	Sporthal
	Hotels
	Shuttledienst

	5. Hoe meld ik mij aan?
	Download inschrijfformulier
	Tarieven
	5.1.1. Bankoverschrijving
	5.1.2. Betalen op de toernooidag

	Na uw inschrijving


